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ACÓRDÃO Nº. : 575/2009
PROCESSO Nº. : 2009/6640/500008
REEXAME NECESSÁRIO: 2.627
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : EDIMAC COM DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.054.271-5

EMENTA: Multa Formal. Registro de Notas Fiscais de Entradas de Mercadorias. 
Descumprimento de Obrigação Acessória - A confirmação do não registro de 
notas fiscais de entradas legitima o lançamento, sendo diminuído o valor 
reclamado em razão da comprovação do registro de parte das mesmas. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de nº 2009/000028 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 540,80 
(quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos), e extinto pelo pagamento, 
conforme documento de fls. 71; e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 
1.368,17 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), 
referente ao campo 4.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 15 dias do 
mês de outubro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 1.908,98 (hum 
mil, novecentos e oito reais e noventa e oito centavos), referente a multa formal 
por falta de registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias, constatado por 
meio de confrontação de Relatório de Notas Fiscais digitadas no ATM com o livro 
de Registro de Entradas do contribuinte, relativo ao período de 01.01.a 31.10.06. 

A autuada apresenta impugnação alegando que as notas fiscais nºs 245, 
1846, 984142, 747034, 79029 e 411571 encontram-se devidamente registradas 
no livro Registro de Entradas do próprio Estado e no Registro de Entradas de 
outros Estados. Alega que concorda em pagar a diferença encontrada após a 
subtração das notas fiscais acima citadas, o que reduz a base de cálculo do auto 
de  infração  para  R$  5.408,05,  passando  o valor da multa para R$ 540,81, cujo
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recolhimento informa que já foi efetuado com os benefícios de redução permitida 
em lei, conforme DARE, no valor total de R$ 326,25, (fls. 71).

A julgadora de primeira instância entendeu que em relação a nota fiscal 
747034, esta foi emitida em 15.07.2006 e somente foi registrada no mês de 
outubro/2006,  considerou  assim o auto de infração procedente em parte, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento da Multa Formal na importância de 
R$ 945,42 (novecentos e quarenta e cinco reais, e quarenta e dois centavos) 
acrescida da atualização monetária e extinta pelo pagamento, até o valor 
constante do DARE de fls. 71, e absolver a autuada no valor de R$ 963,56, por 
ser improcedente. 

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e julgar procedente em parte o auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresenta 
recurso voluntário a este Conselho, não argüiu preliminar e, no mérito, alega que 
a julgadora de primeira instância equivocou-se ao condenar a recorrente ao 
pagamento da Multa Formal no valor de R$ 945,42, por considerar como sendo a 
data 15.07.2006 a de emissão da Nota Fiscal nº 747034, o que invalidaria o seu 
registro em outubro de 2006, no entanto, esta data de 15.07.2006, não se refere à 
data de emissão da nota fiscal e sim a data de validade para emissão da nota 
fiscal, sendo a data correta de emissão da nota fiscal 17/10/2006 e o seu registro 
realizado em 19.10.2006, portanto, dentro do prazo legal, e quanto a validade da 
nota fiscal que seja verificado o espaço reservado a observação da nota fiscal, e 
constatará que foi prorrogada a sua validade até 15/07/2007 – AIDF 
1345006862005 – Portaria SEF 368/2005. Ao final, requer a improcedência do 
auto de infração.

Visto, analisado e discutido o presente processo, verificou-se que a 
julgadora de primeira instância subtrai do valor inicial os valores das notas fiscais 
nºs 245, 1846, 984142, 791029 e 411572, por estarem registradas no livro registro 
de entradas da empresa, restando uma diferença a pagar de R$ 945,42 
(novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), só que a nota 
fiscal nº 747034 também está registrada no livro de registro de entradas, verifica-
se que razão assiste a Recorrente, a multa reduz para o valor de R$ 540,81, cujo 
recolhimento foi efetuado com os benefícios de redução permitidos em lei, 
conforme DARE no valor de R$ 326,25, (fls.71). 
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Face ao exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para modificar a 
decisão de primeira instância, julgo procedente em parte o auto de infração de nº 
2009/000028 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 540,80 (quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos), e extinto 
pelo pagamento, conforme documento de fls. 71; e absolver o sujeito passivo 
do valor de R$ 1.368,17 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais e dezessete 
centavos), referente ao campo 4.11, respectivamente. 

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


