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ACÓRDÃO Nº.:478/2008
PROCESSO: 2007/6040/503899         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7182
RECORRENTE: CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Divergência nas informações do DIF. Pedido de 
remissão da multa. Confissão do ilícito. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2007/004832 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$500,00(quinhentos reais), mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
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$ 500,00 
(quinhentos reais), por informações incorretas contidas na DIF’s apresentadas 
nos campos 3.6; 4.6; com os valores totais dos campos 5.1, 5.2, que divergem 
entre si, bem como divergem dos valores registrados em seus livros fiscais, (Livro 
de registro de entradas e livro de registro de saídas) e de informar que possui 
escrita contábil, quando na verdade a escrita é fiscal; bem como as informações 
do estoque de mercadorias não existem, conforme consta das DIF’s e planilha 
demonstrativa de movimentação de mercadorias dos exercícios 
2002/2003/2004/2005 e 2006.

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.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente condenando o sujeito passivo 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2007/004832

ao pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial acrescido das 
cominações legais.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte comparece aos 
autos com recurso voluntário, não argüiu preliminar, argumenta que a conduta da 
recorrente não foi eivada de dolo, assim não querendo causar prejuízo ao Estado. 
Além do que o valor autuado considerado na data do descumprimento tem 
valores irrisórios, preenchendo assim os requisitos básicos para obter o beneficio 
da Remissão Tributária.  Finalmente vem requerer que o presente recurso seja 
recebido e retificado o auto de infração, alterando-o para o valor de R$ 300,00 
(Trezentos reais), para posterior aplicação da remissão prevista no CTN.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte apresentou valores divergentes nas informações contidas no DIF, e 
também confessa o ilícito praticado quando vem solicitar a remissão do valor da 
autuação, portanto comprovado está que houve o ilícito fiscal cabível de cobrança 
de multa formal.

Diante do exposto conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
de nº 2007/004832 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$500,00(quinhentos reais), mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
13 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


