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ACÓRDÃO Nº:192/2009
PROCESSO Nº: 2006/6950/500051         
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7.303
RECORRENTE: PATO BRANCO – ENGENHARIA COM. E TRANSPORTE LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Ausência de Registro de Notas 
Fiscais de Entradas. Apresentação Parcial dos Documentos Fiscais -
Impossibilidade de aplicação da totalidade da multa quando não são apresentadas 
todas as provas.

Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Autenticação de Livros Fiscais -
Legítima a cobrança de multa formal pela não autenticação dos livros de registros de 
entradas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração de nº 2006/002198 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$120.754,70 (cento e vinte mil, setecentos e cinquenta e 
quatro reais e setenta centavos), e R$2.000,00 (dois mil reais), referentes os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e julgar improcedente 
o valor de R$2.204,86 (dois mil, duzentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), 
referente o campo 4.11. Votou pela procedência do auto de infração a conselheira 
Elena Peres Pimentel. 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 Fabíola 
Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 de abril de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa supracitada foi autuada em multa formal no valor de R$ 
124.959,56 (Cento e vinte quatro mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e 
cinqüenta e seis centavos), por não registrar nos livros próprios de registro de 
entradas, as notas fiscais de entradas de mercadorias de operação interestadual e 
por deixar de autenticar os livros fiscais de registro de entradas, saídas e apuração, 
relativo ao período de 01/11/2004 a 30 de junho de 2006.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva.
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A julgadora de primeira instância retorna os autos ao autor do procedimento 
solicitando a juntada dos documentos comprobatórios da infração descrita no campo 
5.1 do auto de infração (fls. 128), o mesmo informa apenas que não houve a 
autenticação dos livros fiscais obrigatórios (fls. 131).

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

O contribuinte foi intimado da sentença de primeira instância, por via postal, 
sem sucesso e posteriormente por edital afixado no placar da agência de 
atendimento de Palmeirópolis, não vindo o mesmo a manifestar-se ao processo, 
sendo lavrado termo de perempção.

Aos 10 dias do mês de janeiro de 2008 o contribuinte apresenta recurso 
voluntario intempestivo a este conselho, alegando que a recorrente não fora 
regularmente intimada; que a notificação fora enviada ao já inexistente canteiro de 
obras, tendo a mesma retornado sem efetivação; que a diligência adotada para a 
notificação contraria expresso requerimento da requerente formulado em 
impugnação, portanto, não há que se falar em decurso de prazo.

Argüiu preliminar de nulidade por falta de motivação do ato administrativo, 
uma vez que consta do auto de infração a infringência do artigo 242 do decreto 
462/97, ocorre que o referido dispositivo é composto de 14 §§, com outros tantos 
incisos e alíneas, dentre os quais a recorrente não consegue identificar a infração 
que a ela pretende-se imputar, e que a julgadora torna ainda mais confusa a 
identificação da infração, quando afirma ser a recorrente obrigada a cumprir os 
artigos 398, § 3º, e 401, do decreto 462/97, dispositivos que sequer foram 
mencionados na autuação.

No mérito, argüiu que a recorrente não é contribuinte do ICMS e que as 
operações destacadas nas notas fiscais referidas no auto de infração são mera 
recomposição do acervo patrimonial da recorrente; que a mesma encampa como 
atividade econômica a locação de veículos automotores, máquinas e equipamentos 
para construção civil; que a atividade locatícia foi a única atividade exercida pela 
recorrente durante todo o periodo de referencia da autuação, prova disto são as 
GIAMS entregues pela autuada. 

Finalmente, vem requerer que se de acolhimento ao presente recurso e seja 
declarada a nulidade do auto de infração ou que seja reconhecida a insubsistência 
da autuação.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo que trata de multa formal pelo não 
registro de notas fiscais de mercadorias provenientes de outras Unidades da 
Federação e também pela falta de autenticação dos livros de registro de entradas.

Conforme consta dos autos as referidas notas fiscais não se encontram 
registradas, porém, ao ser solicitado a Diretoria de Administração Geral as cópias 
das referidas notas fiscais, esta constatou que parte das notas não foram 
localizadas, portanto, entendo que o valor da multa a que se refere tais notas ficais 
deve ser excluído. Quanto aos livros de registros de entradas está claro que não 
houve a autenticação dos mesmos.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração de nº 2006/002198 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$120.754,70 (cento e vinte mil, setecentos e cinquenta e 
quatro reais e setenta centavos), e R$2.000,00 (dois mil reais), referentes os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e julgar improcedente 
o valor de R$2.204,86 (dois mil, duzentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), 
referente o campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


