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ACÓRDÃO Nº:479/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/500443  
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2579      
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: IRMÃOS CHAVES LTDA. 

EMENTA: Multa Formal. Notas Fiscais de Entradas de Mercadorias. Não Registro 
no Livro Fiscal de Entradas. Documentos Juntados Provando o Registro de Algumas 
Notas Fiscais – Há que ser considerado em parte o lançamento do crédito tributário, 
quando comprovado que foram lançadas algumas das notas fiscais relacionadas no 
levantamento fiscal. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2008/000354 na parte que absolveu o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 832,46 (oitocentos e 
trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), R$ 516,78 (quinhentos e dezesseis 
reais e setenta e oito centavos), R$ 1.155,94 (um mil, cento e cinquenta e cinco 
reais e noventa e quatro centavos) e R$ 238,81 (duzentos e trinta e oito reais e 
oitenta e um centavos), referentes os campos 4.11, 5.11, 7.11 e 8.11, 
respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 18 de junho de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a pagar multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória, na importância de R$ 3.087,25 (três mil, 
oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), ao deixar de fazer o lançamento, o 
registro e ou do não registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias no livro 
registro de entradas, conforme consta da relação em demonstrativo – Anexo I e do 
relatório ATM, relativo aos exercícios de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.  

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 25/03/2008.

Sentença foi lavrada, diz que o sujeito passivo está devidamente identificado, 
e que foi intimado por ciência direta, tendo apresentado impugnação 
tempestivamente. Decorre a exigência fiscal da constatação de que a autuada 
deixou de registrar notas fiscais de aquisição de mercadorias no livro registro de 
entradas, que foi contestado pela autuada, que trouxe tanto a nota fiscal, quanto o 
livro registro de entradas, em cada período fiscalizado. Que quanto as notas fiscais 
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não trazidas e não contestadas, fica obrigado ao pagamento da penalidade 
reclamada. Julga procedente em parte, na importância de R$ 292,20 – contexto 
5.11, R$ 51,06 – contexto 6.11, e absolver do restante da tributação. 

O Chefe do CAT, considerando o Termo de Acordo para Parcelamento 
efetivado pela empresa, quanto a parte condenada, e considerando os termos do 
regimento interno do CAT, determina que se dê prosseguimento quanto a parte 
absolvida. 

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença de 
primeira instância. 

Da análise dos autos, diz que a exigência fiscal decorre da constatação que a 
autuada deixou de registrar notas fiscais de aquisição de mercadorias no livro 
registro de entradas. No seu recurso e na impugnação trouxe algumas notas fiscais, 
comprovando seu lançamento no livro registro de entradas.

Quanto as notas fiscais não apresentadas, estas efetivamente não foram 
lançadas e apresenta Termo de Parcelamento de Débitos Fiscais, relativo a parte 
condenada.

Com essas considerações, entendo que agiu acertadamente a julgadora de 
primeira instância, julgando procedente em parte, no que devo votar, para 
acompanhar essa linha de pensamento.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração nº 2008/000354 na parte 
que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 832,46 
(oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), R$ 516,78 (quinhentos e 
dezesseis reais e setenta e oito centavos), R$ 1.155,94 (um mil, cento e cinquenta e 
cinco reais e noventa e quatro centavos) e R$ 238,81 (duzentos e trinta e oito reais e 
oitenta e um centavos), referentes os campos 4.11, 5.11, 7.11 e 8.11, 
respectivamente.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


