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ACÓRDÃO Nº.: 103/2008
PROCESSO: 2007/6860/500841         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6922
RECORRENTE:BRASCORTE COM. DE CORREIAS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa formal. Deixar de registrar notas fiscais de entradas. 
Descumprimento de obrigação acessória. Recurso apresentado agrava infração do 
contribuinte. 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 nº 2007/002992 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
22.068,50 (vinte e dois mil, sessenta e oito reais e cinqüenta centavos), mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 03 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 22.068,50 
(Vinte dois mil e sessenta e oito reais e cinqüenta centavos), por deixar de 
registrar entradas de mercadorias tributadas no valor comercial de R$ 220.685,00, 
constatado por meio do levantamento especifico, relativo ao exercício de 2006. 
Caracterizando descumprimento de obrigação acessória.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente condenando o sujeito passivo 
ao pagamento da exigência tributária lançada na inicial acrescida das cominações 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso a este conselho, alegando que por uma questão estratégica de 
mercado pratica operações de mutuo com suas interligadas: Abrascort Com. E 
Importação  de Correias Ltda. E RCC Comercial Importadora Ltda. Alega que o 
levantamento quantitativo do autuante omitiu as operações de mutuo de 
mercadorias entre a recorrente e as empresas interligadas e omitiu também o 
estoque em poder de terceiros que assim estão distribuídos:
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Abrascort Cial. De Correias Ltda. 167 peças de correias agrícolas e RCC 
Cial Importadora Ltda. 1853 peças de correias agrícolas que perfazem um total de 
2020 correias agrícolas que é a diferença encontrada pelo trabalho fiscal.

Em face ao exposto pugna seja extinta a autuação e a recorrente liberada 
de qualquer penalidade.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da decisão de primeira instância e pela procedência do auto de 
infração.

Devidamente analisado e discutido o presente processo podemos constatar 
que o contribuinte deixa de registrar em seu livro fiscal a entrada de mercadorias 
tributadas o que sugere o descumprimento de obrigação acessória, vejamos o que 
diz o art. 44, inciso II da Lei nº. 1287/01, que trata do assunto.

Art.44. São obrigações do contribuinte e do 
responsável:

(...)

II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e 
nos prazos legais, as operações ou prestações que 
realizar, ainda que contribuinte substituto ou 
substituído.

Também podemos observar que o contribuinte nada acrescenta aos autos 
para que possa ilidir o feito, ao contrario, em seu recurso o mesmo com suas 
alegações somente agrava ainda mais sua situação.

Ante ao exposto vejo que agiu acertadamente a julgadora de primeira 
instância quando julgou o auto de infração procedente.

Portanto voto pela manutenção da sentença de primeira instância e julgo o 
auto de infração nº. 2007/002992 procedente condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 22.068,50 (Vinte e dois mil e 
sessenta e oito reais e cinqüenta centavos), acrescido das cominações legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


