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ACÓRDÃO Nº.:476/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6040/503898
REEXAME NECESSÁRIO: 2465
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA.

EMENTA: Multa Formal. Não apresentação e omissão de registro em livros de 
entradas de notas fiscais constantes de relatório do ATM. Juntada de cópias de 
parte das notas fiscais. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte  o auto de infração de nº 2007/004831 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$11.298,23(onze 
mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), referente o campo 
6.11, R$3.834,92(três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e dois 
centavos), referente o campo 7.11 e R$ 1.452,19(um mil, quatrocentos e 
cinqüenta e dois reais e dezenove centavos), referente ao campo 8.11, mais 
acréscimos legais; e improcedente os valores de R$3.624,05(três mil, seiscentos 
e vinte e quatro reais e cinco centavos), referente ao campo 4.11, R$3.270,55(três 
mil, duzentos e setenta reais  e cinqüenta e cinco centavos), referente o campo 
5.11, R$248,12(duzentos e quarenta e oito reais e doze centavos), referente o 
campo 6.11, R$442,72 (quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois 
centavos), referente o campo 7.11 e R$3.190,61(três mil, cento e noventa reais e 
sessenta e um centavos), referente ao campo 8.11, e R$374,19(trezentos e 
setenta e quatro reais e dezenove centavos), referente o campo 9.11. 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$ 27.735,58 
(Vinte sete mil setecentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos), 
proveniente da não apresentação das notas fiscais de aquisição de mercadorias e 
omissão de registro no livro de registro de entradas, conforme relatório do 
ATM/SEFAZ e do demonstrativo – anexo III, dos exercícios de 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006 e 2007, lançados nos contextos 4, 5, 6, 7, 8 e 9, respectivamente.
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A autuada foi intimada por ciência direta e posteriormente por via postal, 
apresentou impugnação tempestiva com as seguintes alegações: que o processo 
afronta os preceitos legais uma vez que o auditor apenas informa que a 
impugnante não apresentou as notas fiscais de aquisição de mercadorias e não 
procedeu aos registros das mesmas nos livros de registros de entradas no 
autuante não apresentou provas da acusação, quando as suas alegações devem 
ser comprovadas, sendo que a falta de provas é fato inadmissível, o que vem a 
eivar de vícios insanáveis o auto de infração desrespeitando ao devido processo 
legal.

A julgadora devolveu os autos ao autor do procedimento solicitando a 
juntada dos documentos comprobatórios que dão fundamentação ao auto de 
infração e a verificação do fato das descrições das infrações constarem duas 
situações, as quais possuem tipificações distintas e penalidades diferenciadas 
(fls. 29).

O autuante apresentou o demonstrativo, anexo III, os relatórios de notas 
fiscais registradas no ATM, cópia de notas fiscais de aquisição de mercadorias e 
termo de aditamento às folhas 136, alterando os campos 4.1 à 9.1, excluindo o 
termo “da não apresentação”.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte manifestou 
ratificando a impugnação, pois entende que a manifestação de folhas 138/139 
não trouxe fatos novos capazes de sanar os vícios do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
11.298,23 parte do campo 6.11, R$ 3.834,92 parte do campo 7.11 e R$ 1.452,19 
parte do campo 8.11, todos os valores acrescidos das cominações legais. E 
improcedente os valores de R$ 3.624,05 campo 4.11, R$ 3.270,55 campo 5.11, 
R$ 248,12 parte do campo 6.11, R$ 442,72 parte do campo 7.11, R$ 3.190,61 
parte do campo 8.11 e R$ 374,19 parte do campo 9.11. Submetendo sua decisão 
ao COCRE.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso 
voluntário reiterando que o autuante não juntou provas ao referido auto e que 
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o auto de infração por insubsistência de provas, caso seja divergente o 
entendimento que seja ratificado a sentença de primeira instância.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância e a procedência do auto de 
infração.

Visto, analisado e discutido o presente processo, verificou-se que a 
julgadora de primeira instância solicita e junta aos autos documentos que dão 
sustentação ao mesmo e que não foram apresentados pelo autuante, analisando 
os referidos documentos verificou-se que razão assiste em parte ao contribuinte 
uma vez que os documentos juntados não conseguem comprovar o ilícito fiscal 
em sua totalidade.

Face a isso vejo ter agido corretamente a julgadora de primeira instância 
ao julgar parcialmente procedente o auto de infração, portanto em reexame 
necessário, voto confirmando a decisão de primeira instância, e julgar procedente 
em parte o auto de infração de nº 2007/004831 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$11.298,23(onze mil, duzentos e 
noventa e oito reais e vinte e três centavos), referente o campo 6.11, 
R$3.834,92(três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), 
referente o campo 7.11 e R$ 1.452,19(um mil, quatrocentos e cinqüenta e dois 
reais e dezenove centavos), referente ao campo 8.11, mais acréscimos legais; e 
improcedente os valores de R$3.624,05(três mil, seiscentos e vinte e quatro reais 
e cinco centavos), referente ao campo 4.11, R$3.270,55(três mil, duzentos e 
setenta reais  e cinqüenta e cinco centavos), referente o campo 5.11, 
R$248,12(duzentos e quarenta e oito reais e doze centavos), referente o campo 
6.11, R$442,72 (quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), 
referente o campo 7.11 e R$3.190,61(três mil, cento e noventa reais e sessenta e 
um centavos), referente ao campo 8.11, e R$374,19(trezentos e setenta e quatro 
reais e dezenove centavos), referente o campo 9.11.
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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


