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ACÓRDÃO Nº : 124/2010
PROCESSO : 2009/6640/500597
REEXAME NECESSÁRIO : 2853
RECORRENTE : ARAGUAÍNA DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.386.727-5

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Registro de Notas 
Fiscais de Entradas. Parte dos Documentos Fiscais Comprovadamente Lançados –
Impossibilidade de exigir multa formal sobre documentos fiscais devidamente 
registrados.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração de nº. 2009/001845 e absolver o 
sujeito passivo do valor de R$ 1.926,61 (um mil, novecentos e vinte e seis reais e 
sessenta e um centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha 
e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 05 dias do mês de 
maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 2.479,70 (dois mil, 
quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos), pela falta de registro de 
aquisição de mercadorias tributadas, relativo ao exercício de 2008, constatado 
através da confrontação do relatório de notas fiscais digitadas no ATM com o livro de 
registro de entradas.

O contribuinte não foi intimado porém comparece aos autos aos 7 dias do 
mês de dezembro de 2009, com impugnação, alegando que as notas fiscais 186420, 
2399000, 342229, 342232 e 121117 do levantamento especial, foram lançadas, fato 
este que demonstra que houve erro do agente fiscal.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao recolhimento de multa formal no valor de R$ 553,09 e absolvendo 
o valor de R$ 1.926,61.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou DARE do 
pagamento da parte condenada.

Em despacho de folhas 108, a chefe do CAT, considerando que a parcela do 
crédito tributário julgado inexigível no valor de R$ 1.926,61 ultrapassa o valor de 
alçada, fica o feito sujeito ao duplo grau de jurisdição, nos termos dispostos no 
Parágrafo único do Art., 58, da Lei 1.288/2001, determinando o julgamento do 
mesmo pelo COCRE.

Visto analisado e discutido o presente processo que exige multa formal pela 
falta de registro de aquisição de mercadorias tributadas.

Em análise mais aprofundada percebe-se que parte das referidas notas 
fiscais que foram alvo da presente autuação estão devidamente lançadas, nota fiscal 
número 186420 lançada no livro às folhas 11; nota fiscal número 342229 lançada às 
folhas 17; nota fiscal número 342232 lançada às folhas 18 e a nota fiscal número 
12117 encontra-se lançada às folhas 22.

Portanto, entendo correta a decisão do julgador de primeira instância quando 
excluiu o valor referente às notas que se encontravam devidamente lançadas.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração de nº. 
2009/001845 para absolver o sujeito passivo do valor de R$ 1.926,61 (um mil, 
novecentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 28 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


