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ACÓRDÃO Nº. : 227/2010
PROCESSO Nº. : 2007/6040/503643
REEXAME NECESSÁRIO : 2.320
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADA : BRASIL TELECOM S/A
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.066.151-0

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Registro de Notas 
Fiscais de Entradas. Comprovação do Registro – Não prevalece a exigência de 
multa formal comprovado o registro das notas fiscais de aquisição de mercadorias.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração 2007/004492 e absolver o sujeito 
passivo no valor de R$ 439.639,77 (quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e 
trinta e nove reais e setenta e sete centavos), e R$ 2.105,98 (dois mil, cento e cinco 
reais e noventa e oito centavos), referente ao campo 4.11 e parte do campo 5.11, 
respectivamente. O COCRE conheceu e deu provimento ao Recurso Voluntário em 
relação ao valor de R$ 480,54 (quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e quatro 
centavos), referente parte do campo 5.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 
29 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher multa formal na importância de R$ 
439.639,77 (quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais, setenta 
e sete centavos), pela falta de registro de notas fiscais no livro próprio, relativo a 
aquisições de bens e serviços não sujeitos ao pagamento do ICMS, referente ao 
período de 01.06 a 31.10.2004. E no outro contexto, recolher multa formal na 
importância de R$ 2.586,52 (dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais, cinqüenta e 
dois centavos), pela falta de registro de notas fiscais no livro próprio, relativo a 
aquisições de bens e serviços sujeitos ao pagamento do ICMS, referente ao período 
de 01.09 a 31.12.2004.

A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva arguindo 
que a acusação baseada em simples presunção, sem apresentação de provas, não 
é meio lícito para exigência da obrigação; que não deixou de registrar qualquer tipo 
de documento fiscal e junta cópias de documentos relativos às suas alegações.  
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           O contribuinte apresenta impugnação tempestivamente em 05/11/2007.

           Sentença lavrada diz que os elementos e pressupostos indispensáveis ao 
lançamento previstos no art. 35 da Lei 1.288/2001 estão presentes na peça inicial, 
não havendo nenhum vício. Que sobre a preliminar, diz que dentre os elementos 
descritos no auto de infração, não está prevista a menção fundamento legal para 
aplicação de juros moratórios e correção monetária, mas somente a penalidade 
aplicada, por isso rejeita a preliminar argüida e passa a análise do mérito. Sobre o 
mérito, diz que a demanda refere-se a multa formal pela falta de registro de notas 
fiscais de entradas. A impugnante afirma que todas as notas fiscais de entradas 
foram registradas, não cabendo a aplicação de multa formal e, razão lhe assiste. Diz 
mais, que do contexto 4, todas as notas fiscais foram lançadas e juntadas pelo 
próprios autuantes. Quanto ao contexto 5, somente restou duas notas  fiscais não 
lançadas. Com essas considerações, entende que desse último contexto somente 
restou a multa formal na importância de R$ 480,54. Com essas considerações, julga 
procedente em parte o auto de infração, para condenar na importância de R$ 
480,54, relativo ao contexto 5 e absolver na importância de R$ 439.639,77, relativo 
ao contexto 4 e R$ 2.105,98, relativo ao contexto 5.

           A Representação Fazendária manifesta pela manutenção da sentença
prolatada em primeira instância, pela procedência em parte do auto de infração.
   
           O contribuinte impetra recurso voluntário, onde contesta a decisão de 
primeira instância, pois entende que não pode ser mantida a multa formal relativa as 
duas notas fiscais, pois estas foram lançadas, bastando verificar tal fato nos 
documentos acostados. Requer, ao final, a improcedência do auto de infração na 
sua totalidade. 
          

A Representação Fazendária, em nova manifestação, e face a documentação 
acostada, manifesta pela reforma da sentença de primeira instância, pela 
improcedência do auto de infração.

Em análise as preliminares levantadas, verificam-se que os pressupostos
indispensáveis ao lançamento, previsto, no art. 35 da Lei nº 1.288/01, estão 
presentes na peça inicial, não havendo nenhum vício formal. 

           Quanto ao mérito, em relação ao contexto 4, as notas fiscais de entradas em 
questão estão devidamente registradas no livro registro de entradas, conforme 
cópias anexadas (fls. 72/138), em face a isto, deixa de existir o motivo que levou a 
cobrança da multa lançada. Quanto ao contexto 5, face a documentação acostada, 
entendo também não mais haver motivo ensejador da exigência fiscal.
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Pelo exposto, voto no mérito, em reexame necessário, para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
2007/004492 e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 439.639,77 (quatrocentos e 
trinta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos), e R$ 
2.105,98 (dois mil, cento e cinco reais e noventa e oito centavos), referente ao 
campo 4.11 e parte do campo 5.11, respectivamente. E conhecer e dar provimento 
ao Recurso Voluntário em relação ao valor de R$ 480,54 (quatrocentos e oitenta 
reais e cinquenta e quatro centavos), referente parte do campo 5.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 27
dias do mês de agosto de 2010.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


