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ACÓRDÃO Nº:346/2009
PROCESSO: 2008/6990/500174
IMPUGNAÇÃO: 42
IMPUGNANTE: AGROCOSTA COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA.
IMPUGNADA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Não Registrar Aquisição de 
Mercadorias em Livros de Entradas. Exclusão do Valor Exigido Sem Documentos 
Probatórios – Passível de multa formal a falta de registro de notas fiscais de 
entradas, devendo ser excluídos da exigência os valores que não foram 
devidamente comprovados.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência do contexto 4, em razão da 
intimação da juntada de documentos em 2009; e por maioria, rejeitar a preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa, pela razão da juntada de documentos para sanear 
o processo após pedido de sua nulidade em razão da existência dos ditos 
documentos, arguidas pela Impugnante. No mérito, por unanimidade, conhecer da 
impugnação e dar-lhe provimento parcial para, julgar procedente em parte o auto de 
infração de nº. 2008/001116 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 223,50 (duzentos e vinte e três reais e 
cinqüenta centavos), R$ 1.097,58 (um mil, noventa e sete reais e cinqüenta e oito 
centavos), R$ 1.851,85 (um mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e oitenta e cinco 
centavos), R$ 597,21 (quinhentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos) e 
R$ 68,89 (sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), referentes os campos 
4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de 
R$ 63,50 (sessenta e três reais e cinquenta centavos), R$ 304,00 (trezentos e 
quatro reais) e R$ 80,93 (oitenta reais e noventa e três centavos), referentes os 
campos 4.11, 7.11 e 8.11, respectivamente. Os Srs. Vanderley Aniceto de Lima e 
Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Impugnante e Fazenda 
Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo Sardinha, Elena Peres Pimentel e Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 de junho de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 4.287,46 (Quatro mil, 
duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), proveniente de notas 
fiscais de aquisição de mercadorias, não registradas em livro de registro de 
entradas, conforme constatado em relatório do ATM, demonstrativo em anexo, 
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relativo aos exercícios de 2003 a 2007, lançado nos contextos 4 a 8, 
respectivamente.

A autuada não foi intimada, porém, comparece aos autos com impugnação, 
desistindo expressamente do julgamento em primeira instância.

Argüiu preliminar de cerceamento ao direito de defesa, em face de não 
anexação dos documentos mencionados na peça acusatória.

No mérito, aduz que além do autuante não juntar as cópias dos documentos 
exigidos pela Lei 1.288/01 à peça acusatória, laborou em erro ao indicar o inciso II, 
do artigo 44 da lei 1.287/01, como desatendido pela impugnante, o que não é 
verdade, como se pode ver que o mesmo diz com todas as letras, que se trata de 
notas fiscais não registradas no livro fiscal próprio, constatado pelo levantamento 
ATM, assim sendo, indiscutível que se a impugnante não adquiriu as mercadorias 
constantes nas referidas notas fiscais, não poderia tê-las registrado, pois nem de 
sua existência tinha conhecimento.

Finalmente, vem requerer que seja julgado pela ilegalidade do procedimento 
adotado e determinado seu arquivamento sem julgamento de mérito.

A Representação Fazendária considerando a necessidade dos documentos 
fiscais para comprovação do ilícito tipificado no auto de infração, que o arquivo Geral 
da SEFAZ providencie a juntada dos documentos relacionados no demonstrativo –
anexo I, folhas 5 e 6, e após seja encaminhado ao chefe da Coletoria Estadual de 
jurisdição do contribuinte para que seja intimado para o pagamento ou apresentação 
de nova impugnação.

Às folhas 25, a secretária do CAT emite memorando para que o arquivo geral 
providencie cópias das notas fiscais arquivadas e relacionadas no demonstrativo –
Anexo I de folhas 5 e 6, do processo nº. 2008/6990/500174.

Em cumprimento ao memorando a gerência de programa de digitação de 
notas fiscais diz que as notas fiscais de nºs. 1049; 830273; e 11173 foram digitadas 
no sistema SIAT, e não foram arquivadas, o que impede sua localização, e as de 
números 220339 e 220338 não foram localizadas. Junta as demais notas fiscais.

Devidamente intimado o contribuinte não se manifestou, sendo lavrado termo 
de revelia.

Analisando os autos, entendo que a preliminar de decadência do contexto 4, 
arguida pelo contribuinte, não deve prevalecer, uma vez que não foram transcorridos 
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cinco anos entre a data do fato gerador e a data da intimação da lavratura do auto 
de infração. Também, a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, pela razão 
da juntada de documentos para sanear o processo após pedido de sua nulidade em 
razão da existência dos ditos documentos, arguida pela impugnante, não merece 
acatamento, pois o presente julgamento encontra-se em grau de impugnação, 
portanto, sendo ainda cabível o saneamento do processo.

Em analise de mérito, entendo ser correta a exigência de multa formal pelo 
não registro de notas fiscais, constantes em relatório ATM, pois se percebe que o 
contribuinte deixa de registrar em seus livros a entrada de diversas notas, porém, 
como também se verifica nem todas as notas relacionadas aos autos, pelo autor do 
procedimento, foram encontradas nos arquivos da SEFAZ, portanto, entendo que 
não cabe a cobrança da multa no que se referem as notas fiscais não encontradas.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de decadência do contexto 4, em razão da 
intimação da juntada de documentos em 2009; e também rejeito a preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa, pela razão da juntada de documentos para sanear 
o processo após pedido de sua nulidade em razão da existência dos ditos 
documentos, arguidas pela Impugnante. No mérito, conheço da impugnação e dou-
lhe provimento parcial para, julgar procedente em parte o auto de infração de nº. 
2008/001116 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 223,50 (duzentos e vinte e três reais e cinqüenta centavos), R$ 
1.097,58 (um mil, noventa e sete reais e cinqüenta e oito centavos), R$ 1.851,85 
(um mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e oitenta e cinco centavos), R$ 597,21 
(quinhentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos) e R$ 68,89 (sessenta e 
oito reais e oitenta e nove centavos), referentes os campos 4.11 a 8.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 63,50 
(sessenta e três reais e cinquenta centavos), R$ 304,00 (trezentos e quatro reais) e 
R$ 80,93 (oitenta reais e noventa e três centavos), referentes os campos 4.11, 7.11 
e 8.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


