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ACÓRDÃO Nº. : 331/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6640/500347
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.783
RECORRENTE : JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA SOUSA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.066.052-1

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Registro de Aquisição 
de Mercadorias. Confrontação Entre Livro Fiscal e Relatório Administração do 
Trânsito de Mercadorias - ATM. Ausência de Parte dos Documentos Fiscais 
Relacionados – Não há que prevalecer na totalidade a exigência fiscal quando não 
estão presentes ao auto todos os documentos fiscais que o embasam.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento 
ao direito de defesa, por imprecisão na descrição da infração, argüida pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe
provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração 2009/001058 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 4.688,90 (quatro mil, seiscentos e 
oitenta e oito reais e noventa centavos), referente parte do campo 4.11, mais 
acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 473,73 (quatrocentos e setenta e três 
reais e setenta e três centavos), referente parte do campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Marivanes Beserra Cruz. Presidiu a sessão de julgamento aos 
23 dias do mês de setembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 5.162,63 (cinco mil,
cento e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), pela falta de registro de 
notas fiscais de aquisição de mercadorias tributadas, relativo ao exercício de 2005, 
conforme confrontação do relatório de notas fiscais ATM NET term adabas, com o 
livro de registro de entradas.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento 
quanto à capacidade do advogado.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, argüiu preliminar de nulidade do auto de 
infração por não preencher as exigências legais, uma vez que a descrição da 
infração constatada se refere à diferença de ICMS internas, no entanto, a auditoria 
não fez constar nenhum dispositivo legal com tais características.

No mérito, diz que não foi aplicada a alíquota correta, pois foi considerada 
alíquota de 17% sem determinar a redução da base de calculo em 29.41%.

A Representação Fazendária requer a juntada de notas fiscais constantes do 
levantamento especial de folhas 04.

Devidamente intimado da juntada de documentos fiscais o contribuinte não se 
manifestou.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo, quanto a preliminar de 
nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, por imprecisão 
na descrição da infração, argüida pela Recorrente, entendo que a mesma não deve 
prevalecer, uma vez que basta apenas uma simples leitura da descrição da infração 
para perceber que a mesma está em conformidade com a infração praticada.

Em análise de mérito entendo que o auto de infração não deve prevalecer na 
sua totalidade, pois do relatório das notas fiscais apresentadas como não 
registradas, parte delas não foram juntadas aos autos, portanto, as mesmas devem 
ser excluídas da exigência.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa, por imprecisão na descrição da infração, argüida 
pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração 2009/001058 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 4.688,90 (quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e 
noventa centavos), referente parte do campo 4.11, mais acréscimos legais; e 
absolver do valor de R$ 473,73 (quatrocentos e setenta e três reais e setenta e três 
centavos), referente parte do campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 22 
dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


