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ACÓRDÃO Nº.: 548/2009
PROCESSO Nº.: 2008/7000/500104
REEXAME NECESSÁRIO: 2.644
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: TECIDOS ALÔ ALÔ SÃO PAULO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.372.444-0

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Registro de Notas 
Fiscais de Entradas. Ausência de Parte dos Documentos que Comprovam a 
Autuação – Impossibilidade de exigir-se multa formal em sua totalidade quando não 
são apresentados todos os documentos que comprovam o ilícito. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº. 2008/000834 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 901,43 (novecentos e um 
reais e quarenta e três centavos), mais acréscimos legais; e julgar improcedente o 
valor de R$ 853,33 (oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), 
referente o campo 5.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha 
e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento do dia 23 de setembro 
de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 2.308,46 (dois 
mil, trezentos e oito reais e quarenta e seis centavos), proveniente da omissão de 
registro de entradas de notas fiscais de aquisição de mercadorias, relativa aos 
exercícios de 2005 e 2006, lançada nos contexto 4 e 5, respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para que o autor 
do procedimento faça a juntada das notas fiscais.

Às folhas 19 é lavrado termo de aditamento alterando os campos 5.8 para R$ 
17.547,38; 5.11 para R$ 1.754,75 e desaparecendo o contexto 4 do auto de 
infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 901,42, mais 
atualização monetária e absolvendo o valor de R$ 853,33, campo 5.11, do termo de 
aditamento de folhas 19.

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

Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, 
argüindo que sem as cópias das notas fiscais, objeto da autuação, desde o 
momento da lavratura do auto de infração não é possível fundamentar sua defesa, 
portanto, pede pela reforma da sentença de primeira instância e pela improcedência 
do auto de infração.

Em nova manifestação, a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisando os autos, ficou constatado que diversas notas fiscais relacionadas 
na inicial não foram apresentadas pelo fisco, sendo que o relatório ATM não é 
documento hábil e suficiente para comprovar o ilícito, que trata da falta de registro
de notas fiscais de entradas de mercadorias.

Ao analisar o presente processo, a julgadora de primeira instância 
constatando a ausência de notas fiscais que dão sustentação a exigência tributária 
exclui os valores dos referidos documentos fiscais, absolvendo o contribuinte de 
parte do valor exigido na inicial.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância e julgar procedente em parte o auto de infração nº. 
2008/000834 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 901,43 (novecentos e um reais e quarenta e três centavos), mais 
acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 853,33 (oitocentos e cinquenta e 
três reais e trinta e três centavos), referentes ao campo 5.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
26 dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


