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ACÓRDÃO Nº.:474/2008
PROCESSO: 2007/6040/503897         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7180
RECORRENTE: CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Não apresentação de notas fiscais de entradas e falta de 
registro. Auto de infração fundamentado em comprovante de frete. Necessário a 
juntada de vias das notas fiscais. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2007/004830 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais). Os Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo e Ildo João Cótica Júnior fizeram sustentações orais pela Fazenda 
Pública e Interessado, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 23 
de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 642,00 
(Seiscentos e quarenta e dois reais), proveniente a não apresentação de notas 
fiscais de aquisição de mercadorias e omissão do registro em livro de registro de 
entradas, relativo ao exercício de 2002.

A autuada foi intimada, o processo é encaminhado à superintendência de 
gestão tributária para análise, que retorna o mesmo à Delegacia Regional de 
Palmas, para que seja determinada a notificação do contribuinte e aberto novo 
prazo para impugnação.
Devidamente intimado o contribuinte apresenta impugnação, não argüiu 
preliminar, no mérito alega que os documentos indicados pelo autuante no 
demonstrativo de folhas 04/06, se referem a comprovantes de fretes, não sendo 
notas fiscais de aquisição de mercadorias, alega que o documento fiscal que 
acoberta o serviço de transportes é o conhecimento de transporte rodoviário de 
cargas modelo 8 e o que acoberta as mercadorias destinadas ao contribuinte é a 
nota fiscal M-1; que o contribuinte tem a obrigação de registrar nos livros fiscais 
próprios apenas os documentos previstos no Regulamento do ICMS e que neste 
caso entende não sendo os mesmos nem mesmo equiparados a documentos 
fiscais, certamente não é cabível a aplicação da multa formal e que o auditor não 
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trouxe as intimações solicitando tais documentos. Finalmente vem requerer a 
improcedência do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente absolvendo o sujeito passivo 
dos créditos tributários exigidos na inicial.

Notificado da sentença de primeira instância o contribuinte compareceu aos 
autos em recurso voluntário a este conselho requerendo que seja feita justiça e 
que se mantenha intocada em todos os seus termos a sentença de primeira 
instância.

A Representação Fazendária em sua manifestação, considerando que não 
fora juntado documentos necessários para caracterizar a suposta irregularidade 
recomenda a manutenção da sentença de primeira instância e julgar 
improcedente o auto de infração.

Visto analisado e discutido o presente processo verificou-se que o autor do 
procedimento ao lavrar o auto de infração fundamenta o mesmo em 
comprovantes de fretes, os quais não estão previstos como documentos fiscais, 
não podendo os mesmos serem usados como provas para embasarem o 
presente auto de infração. Teria o autuante apenas que juntar as vias das notas 
fiscais do fisco que comprovariam a operação e o livro de registro de entradas do 
periodo com a não escrituração das mesmas.

Ante ao exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração de nº 2007/004830 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz 
o valor de R$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
13 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


