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ACÓRDÃO Nº.: 119/2008
PROCESSO : 2007/6040/500517          
RECURSO VOLUNTÁRIO : 6835
RECORRENTE:NOLASCO E SOUZA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL: 29.063.181-5

EMENTA: Multa formal. Falta de registros de notas fiscais de entradas. 
Descumprimento de obrigação acessória. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa 
pela não entrega de documentos relativos aos levantamentos, argüida pela 
Recorrente. 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. 2007/000555 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 1.407,06 (um mil, quatrocentos e sete reais e seis 
centavos) e R$ 3.731,96 (três mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e seis 
centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
26 de fevereiro de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker.

VOTO: A empresa autuada em dois contextos. No campo 4.1 em multa formal no 
valor de R$ 1.407,06 (Hum mil quatrocentos e sete reais e seis centavos), 
correspondente a 10% do valor das notas fiscais anexas, por falta de seu registro no 
livro próprio no exercício de 2002. No campo 5.1 em multa forma no valor de R$ 
3.731,96 (Três mil setecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), 
correspondente a 10% do valor das notas fiscais anexas, por falta de seu registro em 
livro próprio no exercício de 2003.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, argüiu preliminar 
de cerceamento ao direito de defesa uma vez que a intimação emanada através do 
auto se deu pessoalmente, e conforme se verifica, não foi entregue ao recorrente os 
respectivos levantamentos, e que falha foi o inicio do lançamento, cita que também 
corrobora para este amplo entendimento de cerceamento, na tipificação errônea da 
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penalidade, onde canaliza a razão da defesa para o indefensável, diante da não 
correlação entre a descrição do ilícito, com a infração cometida e penalidade aplicada. 
Vem requerer que sejam acolhidas as preliminares argüidas e proclamada a nulidade 
do auto de infração.

No mérito argüiu que as notas fiscais nº. 322.596 – Cia. Muller de bebidas e 
146.261 M reis & cia. Ltda. Foram devidamente registradas, conforme fazem prova, 
as notas fiscais nº. 14.452 Texaco do Brasil S.A. e 5913 Satélite Distr. De Petróleo, 
trata-se de notas de consumo, não gerando seu registro maior dano, pois se 
encontram devidamente lançadas na contabilidade.

Isto posto ante a inexistência do referido débito, pois se encontram pagos, 
requer pela improcedência da presente exação, por ser melhor medida de direito e 
justiça.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Intimado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário com as mesmas argumentações da impugnação.

Em sua manifestação a Representação Fazendária recomenda pela 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração procedente.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o contribuinte 
não registrou em seus livros as notas fiscais de entrada referenciadas na inicial, 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.
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Pelo exposto voto pela manutenção da decisão de primeira instância e julgar 
procedente o auto de infração  n. 2007/000555 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.407,06 (Hum mil quatrocentos 
e sete reais e seis centavos) e R$ 3.731,96 (Três mil setecentos e trinta e um reais e 
noventa e seis centavos), referente aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente mais 
acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
02 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


