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ACÓRDÃO Nº:350/2009
PROCESSO Nº: 2008/6640/500758
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.524
RECORRENTE: COMAGRIL COMERCIO DE MAQ. E IMPL. AGRICOLAS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Não Registrar em Livros 
Próprios Notas Fiscais de Entradas – Passível de punição com multa formal a falta 
de registro de notas fiscais de entradas. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº. 2008/002034 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
29.004,85 (vinte e nove mil, quatro reais e oitenta e cinco centavos), mais
acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 16 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$ 29.004,85 (Vinte 
nove mil e quatro reais e oitenta e cinco centavos), pela falta de registro de 
aquisição de mercadorias tributadas, relativo ao exercício de 2005, constatado 
através da confrontação do relatório de notas fiscais de entradas digitadas por 
destinatário e período – ATM, com o livro de registro de entradas, conforme 
levantamento especial.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

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.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que as notas fiscais estão 
lançadas no livro razão, sendo que as notas fiscais de entradas são registradas no 
programa eletrônico, não havendo motivo ou interesse em omitir o registro.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
improcedência do presente recurso e julgar o auto de infração procedente.

Analisando os autos que cobra multa formal pelo não registro de notas fiscais 
constantes em relatório ATM, percebe-se que o contribuinte deixou de registrar em 
seus livros a entrada de diversas notas fiscais de aquisição de mercadorias, 
incorrendo desta forma em descumprimento de obrigação acessória.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº. 
2008/002034 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 29.004,85 (vinte e nove mil, quatro reais e oitenta e cinco centavos), 
mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


