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ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS 
NOS LIVROS PRÓPRIOS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS SUJEITAS AO 
REGIME DE SUBSTIT
APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. PEREMPÇÃO 
tributária quando caracterizada a ocorrência da perempção. 

 
 

RELATÓRIO 
 

A empresa foi autuada, a título de Multa Formal, para que recolha o valor 
total de R$ 616.497,53 (seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e sete 
reais e cinquenta e três centavos), referente à falta de registro nos livros fiscais 
próprios de diversas aquisições de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária, relativo aos exercícios de 2005 a 2008. Constatado por meio de relação de 
notas fiscais e livro de registro de entradas.

 
Intimada do auto de infração, a autuada comp

apresentando impugnação tempestiva, arg
encontra-se prescrito no que se refere ao exercício de 2005. E que as notas fiscais 
se encontram registradas, portanto deve ser nulo.

 
Diz ainda, que deve ser ob

in pejus, que impede que se agrave a situação da autuada, visto que o autuante 
extrapolou o limite da devolutividade, criando maior dificuldade tributária, 
estabelecendo reprimenda maior a autuada.

 
Ao final, pugna pela improcedência do auto de infração.
 
O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou

provimento e julgou o auto de infração procedente.
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ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS 
NOS LIVROS PRÓPRIOS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS SUJEITAS AO 
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO 
APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. PEREMPÇÃO – Prevalece a exigência 
tributária quando caracterizada a ocorrência da perempção.  

A empresa foi autuada, a título de Multa Formal, para que recolha o valor 
total de R$ 616.497,53 (seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e sete 

enta e três centavos), referente à falta de registro nos livros fiscais 
rios de diversas aquisições de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 

tributária, relativo aos exercícios de 2005 a 2008. Constatado por meio de relação de 
notas fiscais e livro de registro de entradas. 

Intimada do auto de infração, a autuada comp
apresentando impugnação tempestiva, arguindo em síntese que o auto de infração 

se prescrito no que se refere ao exercício de 2005. E que as notas fiscais 
se encontram registradas, portanto deve ser nulo. 

Diz ainda, que deve ser observado o princípio da proibição do 
, que impede que se agrave a situação da autuada, visto que o autuante 

extrapolou o limite da devolutividade, criando maior dificuldade tributária, 
estabelecendo reprimenda maior a autuada. 

pugna pela improcedência do auto de infração.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou
provimento e julgou o auto de infração procedente. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

COMERCIAL DE ROLAMENTOS LOBO LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS 
NOS LIVROS PRÓPRIOS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS SUJEITAS AO 

IÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO 
Prevalece a exigência 

A empresa foi autuada, a título de Multa Formal, para que recolha o valor 
total de R$ 616.497,53 (seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e sete 

enta e três centavos), referente à falta de registro nos livros fiscais 
rios de diversas aquisições de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 

tributária, relativo aos exercícios de 2005 a 2008. Constatado por meio de relação de 

Intimada do auto de infração, a autuada comparece aos autos 
indo em síntese que o auto de infração 

se prescrito no que se refere ao exercício de 2005. E que as notas fiscais 

servado o princípio da proibição do reformatio 
, que impede que se agrave a situação da autuada, visto que o autuante 

extrapolou o limite da devolutividade, criando maior dificuldade tributária, 

pugna pela improcedência do auto de infração. 

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 



Publicação no Diário Oficial no 3.643, 05 de junho de 2012 
 

2 

 
Devidamente intimado da sentença de primeira instância, via AR, em 

20/12/2011, o sujeito passivo não compareceu aos autos. Foi lavrado termo de 
perempção em 03/02/2012 (fls.2.825). 

 
Às fls. 2.826 foi juntado aos autos cópia da Cobrança Administrativa 

Amigável – CADA, da qual o contribuinte fora notificado via postal em 13/02/2012. 
 
Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2012 apresentou recurso voluntário 

intempestivo, reiterando as alegações feitas em sede de impugnação. 
 
Em manifestação, a Representação Fazendária recomenda que seja 

acolhida a perempção. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
O auto de infração em análise se refere à aplicação de Multa Formal, 

relativa à falta de registro nos livros fiscais próprios de diversas aquisições de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, referente aos exercícios de 
2005 a 2008. Constatado por meio de relação de notas fiscais e livro de registro de 
entradas. 

 
Intimada do auto de infração, o sujeito passivo alegou em sua defesa 

apenas a prescrição da autuação referente ao exercício de 2005 e argumentou que 
as notas fiscais estavam devidamente registradas, mas não trouxe nenhuma prova 
aos autos que pudesse ilidir o feito. 

 
Quanto a alegação de prescrição dos créditos tributários, razão não cabe 

a autuada, uma vez que os lançamentos estão dentro do prazo quinquenal do qual a 
Fazenda Pública tem o direito de constituir o crédito tributário. 

 
O auto de infração foi lavrado em 03/12/2010 e o sujeito passivo tomou 

ciência do mesmo em 08/12/2010, portanto dentro do prazo legal, não havendo que 
se falar em ocorrência de prescrição ou decadência. 

 
Quanto ao mérito do lançamento tributário, este não deve ser discutido 

pelo Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE, uma vez que o sujeito 
passivo não apresentou o recurso voluntário dentro do prazo legal. 

 
A autuada foi intimada da sentença de primeira instância, via AR, em 

20/12/2011, conforme fls.2.824 dos autos, mas só se manifestou quanto a mesma 
em 13/02/2012, ou seja, após decorrido o prazo legal de 30 dias da data da 
intimação para o sujeito passivo se manifestar, em conformidade com o art. 26, 
inciso IV, alínea “f”, item 2, da Lei 1.288/01. Vejamos: 

 
Art. 26 . Os atos realizar-se-ão nos seguintes prazos: 
 
IV – trinta dias para o: 
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f) oferecimento de: (Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11). 
 
2. recurso voluntário ao COCRE, das decisões de primeira instância; 
(Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11). 
 

Desta forma, a apresentação intempestiva do recurso, nos impede de 
analisá-lo, devendo o mesmo ser declarado perempto, nos termos do art.49, inciso II 
da Lei 1.288/01 e Termo de Perempção anexo aos autos às fls. 2.825. Vejamos: 

 
Art. 49.  Ocorre a perempção quando o recurso voluntário ou a 
impugnação em segunda instância: (Redação dada pela Lei no 2.521, 
de 10.11.2011). 
 
II – for apresentado no prazo legal; 

 
Neste diapasão, entendo que a preliminar de perempção do recurso, 

arguida pela Representação Fazendária, deve ser acatada. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais, por unanimidade, 
acatar a preliminar de perempção do recurso voluntário, arguida pela Representação 
Fazendária, haja vista que a Recorrente foi intimada da decisão de primeira instância 
em 20/12/2011 e apresentou o recurso voluntário somente em 13/02/2012, portanto, 
decorridos 55 dias da ciência da decisão, ultrapassando o prazo previsto no art. 26, 
inciso IV, alínea “f”, item 2, da Lei 1.288/2001, ficando confirmada a decisão de 
primeira instância. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e com voto 
vencedor Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do 
mês de maio de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, ao 1o dia do mês de junho de 2012. 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 

 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Autor do Voto 


