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ACÓRDÃO Nº:376/2009
PROCESSO Nº: 2008/6990/500125
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.592
RECORRENTE: TECIDOS ALO ALO SÃO PAULO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Aquisição de Mercadorias. 
Não Registro em Livros 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 de nº. 
2008/000882 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 837,87 (oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), R$ 
942,59 (novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), R$ 
14.459,39 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove 
centavos), R$ 13.692,42 (treze mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e 
dois centavos) e R$ 5.007,93 (cinco mil, sete reais e noventa e três centavos), 
referentes os campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais, sendo 
que os valores dos campos 4.11, 6.11 e 7.11, foram alterados conforme termo de 
aditamento de fls. 39. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. 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 total de R$ 35.810,55 (trinta 
e cinco mil, oitocentos e dez reais e cinqüenta e cinco centavos), proveniente de 
omissão do registro, em Livro de Registro de Entradas, de notas fiscais de aquisição 
de mercadorias, conforme consta do relatório do ATM relativo aos exercícios de 
2003 a 2007, lançado nos contextos 4 a 8, respectivamente.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que desconhece as notas fiscais relacionadas na autuação e que o 
levantamento fiscal apresentado não é suficiente para dar respaldo a cobrança de 
multa. Diz que o valor das notas fiscais relacionadas no levantamento está bem 
acima da movimentação financeira da empresa; diz, também, que no exercício de 
2007 a autuação é nula, pois abrange todo o exercício e que a partir de 01 de julho 
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de 2007 teve o enquadramento ao simples nacional. Ao final, pede pela 
improcedência do auto de infração.

Às folhas 36, o julgador de primeira instância emite despacho para que sejam 
apensadas cópias das notas fiscais.

Às folhas 39, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando os 
campos 4.8 para R$ 8.378,66; 4.11 para 837,87; 6.8 para R$ 144.593,90; 6.11 para 
R$ 14.459,39; 7.8 para R$136.924,20 e 7.11 para R$ 13.692,42.

Intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou impugnação 
tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos conforme exigidos na inicial em relação aos contextos 5 e 8 
e em relação aos contexto 4, 6 e 7, conforme termo de aditamento de folhas 39.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário tempestivo com as mesmas alegações da impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisando os autos que cobra multa formal pelo não registro de notas fiscais, 
constantes em relatório ATM, percebe-se que o contribuinte deixa 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 de 
nº. 2008/000882 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 837,87 (oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), 
R$ 942,59 (novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), R$ 
14.459,39 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove 
centavos), R$ 13.692,42 (treze mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e 
dois centavos) e R$ 5.007,93 (cinco mil, sete reais e noventa e três centavos), 
referentes os campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais, sendo 
que em relação aos valores dos campos 4.11, 6.11 e 7.11, voto conforme termo de 
aditamento de fls. 39.
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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


