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ACÓRDÃO Nº.:307/2008
PROCESSO: 2007/6040/503836                        
IMPUGNAÇÃO: 25
IMPUGNANTE: G PEL PAPEIS LTDA.               
IMPUGNADA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Descumprimento de obrigação acessória. Falta de 
registro em livro próprio de notas fiscais de entradas. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
rejeitar a preliminar de decadência do período de janeiro ao outubro de 2002 
relativo ao contexto 4, requerido pelo Impugnante. Votos contrários dos 
Conselheiros João Gabriel Spicker e Raimundo Nonato Carneiro. No mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e negar-lhe provimento para, julgar 
procedente o auto de infração nº. 2007/004769 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 46.843,38 (quarenta e seis mil, 
oitocentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), referente o campo 4.11 
e abater parte do pagamento, R$ 61.558,66 (sessenta e um mil, quinhentos e 
cinqüenta e oito reais e sessenta e seis centavos), R$ 3.877,07 (três mil, 
oitocentos e setenta e sete reais e sete centavos) e R$ 16.043,92 (dezesseis mil e 
quarenta e três reais e noventa e dois centavos), referentes aos campos 5.11 a 
7.11, respectivamente, e extintos pelo pagamento de fls. 24 a 27. Os Srs. Adriano 
Guinzelli e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Impugnante e 
Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Paulo Afonso Teixeira, 
Raimundo Nonato Carneiro e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 14 de maio de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 128.323,03 
(cento e vinte oito mil trezentos e vinte e três reais e três centavos), 
correspondente ao percentual de 10%, incidente sobre o valor das anexas notas 
fiscais por falta de seu registro no livro próprio, conforme pode comprovar-se por 
meio dos referidos documentos fiscais e do livro registro de entradas, bem como 
do levantamento comparativo de notas fiscais relativo aos exercícios de 2002, 
2003, 2004 e 2005, lançados nos contextos 4, 5, 6 e 7 respectivamente.

A autuada apresentou impugnação interpondo recurso direto ao COCRE.
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Argüiu que o lançamento das notas fiscais de 2002, emitidas antes do mês 
de outubro de 2002, estão albergadas pela decadência e, portanto, indevida a sua 
exigência tributária.

Ante ao exposto, por tratar-se de expressa e direta decadência, requer a 
improcedência do auto de infração.

Aos 28 dias do mês de dezembro de 2007, o contribuinte é intimado a 
regularizar a representação processual.

Fls. 19 o contribuinte junta procuração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção do auto de infração uma vez que não foi apresentada nenhuma 
prova que pudesse ilidir o feito.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que a 
preliminar de decadência argüida pela recorrente não procede uma vez não ter 
transcorrido o prazo decadencial descrito no artigo 173, inciso I, § único do CTN, 
senão vejamos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública 
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 
(cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele 
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este 
artigo extingue-se definitivamente com o decurso 
do prazo nele previsto, contado da data em que 
tenha sido iniciada a constituição do crédito 
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de 
qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento. 

Em análise do mérito ficou constatado que não houve o registro no livro de 
entradas das notas fiscais de entrada em questão, portanto houve o 
descumprimento de obrigação acessória.

Pelo exposto conheço da impugnação, nego-lhe provimento para julgar 
procedente o auto de infração Nº. 2007/ 004769, e condenar o sujeito passivo ao 
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pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 46.843,38 (quarenta e seis 
mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), referente o campo 
4.11 e abater parte do pagamento, R$ 61.558,66 (sessenta e um mil, quinhentos 
e cinqüenta e oito reais e sessenta e seis centavos), R$ 3.877,07 (três mil, 
oitocentos e setenta e sete reais e sete centavos) e R$ 16.043,92 (dezesseis mil e 
quarenta e três reais e noventa e dois centavos), referentes aos campos 5.11 a 
7.11, respectivamente, e extintos pelo pagamento de fls. 24 a 27. É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


