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ACÓRDÃO Nº:98/2009
PROCESSO: 2007/6040/504059         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.437
RECORRENTE: NOGUEIRA E MACHADO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Omissão de Registro de Entradas de Mercadorias, Fiscal e Contábil. 
Multa Formal. Mercadoria Destinada a Outro Contribuinte - Não se configura o 
ilícito denunciado quando as mercadorias comprovadamente se destinam a outro 
contribuinte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2007/004962 e absolver o sujeito passivo do valor de R$4.673,60 (quatro mil, 
seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos). Os Srs. Aldecimar 
Esperandio e Gaspar Maurício Mota de Macedo fizeram sustentações orais pela 
Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. 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 01 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 4.673,60 
(quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos), 
correspondente ao percentual de 10% incidente sobre o valor da anexa nota 
fiscal, por falta de seu registro no livro próprio, conforme pode se comprovar por 
meio do referido documento fiscal e do livro de registro de entrada, bem como do 
levantamento comparativo de notas fiscais de compras, relativo ao exercício de 
2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, arguiu 
preliminar de cerceamento ao direito de defesa devido à dissonância entre 
histórico e tipificação da infração e a falta de enquadramento legal e pela 
inobservância do artigo 35 da Lei 1.288/01. No mérito, alega que a venda 
representada pela referida nota fiscal foi efetuado para a empresa Total Comércio 
de Produtos Alimentícios Ltda. Embora a nota fiscal conste como destinatário o 
autuado, tal informação foi regularizada por meio de carta de correção datada de 
05/01/2005 e a nota fiscal citada foi devidamente lançada no livro de registro de 
entradas de mercadorias da empresa Total Comércio de Produtos Alimentícios 
Ltda., no dia 09/01/2005, sendo que a quitação da duplicata também foi efetuada 
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pela Total Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. no dia 16/02/2005, portanto, o 
auto de infração ora combatido é improcedente.

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 tributários conforme exigidos na inicial, com as 
penalidades previstas nos campos 4.15, mais acréscimos legais.

Intimado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, inicialmente 
alegando que o contribuinte foi notificado via edital, cujo prazo para apresentar 
recurso expirou em 09/09/2008, diz também que a intimação só será feita via 
edital na impossibilidade de serem feitas via postal, por meio eletrônico ou por 
meio de ciência direta, conforme prescreve o artigo 22, IV, da Lei 1.288/01. A 
cobrança amigável é prova suficiente que a notificação via edital foi precipitada, 
finalmente, vem requerer que seja aberto novo prazo para o autuado apresentar 
recurso voluntário, pela ilegalidade da notificação de folhas 46, ou seja, avocado o 
processo para julgamento pelo CAT com os elementos já constantes no referido 
processo, atendendo ao estabelecido no artigo 7º, § único, do decreto 
3.198/2007, para ao final ser julgado improcedente o auto de infração, por ser de 
justiça.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, considerando que a 
primeira impugnação foi tempestiva e embasada em meio de provas consistentes, 
merecem acolhimento as razões de inconformidade da recorrente, recomenda a 
reforma da decisão recorrida.

Analisado e discutido o presente processo, que trata de multa formal pelo 
não registro de nota fiscal de entrada de mercadorias, entendo que as provas 
trazidas aos autos como a carta corretora emitida pelo remetente, onde diz que as 
mercadorias constantes da nota fiscal, que foi alvo da autuação, são destinadas a 
outro contribuinte, e também a cópia da duplicata com o devido pagamento 
efetuado pelo contribuinte constante da carta de correção, são suficientes para 
ilidir a acusação.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração de nº 2007/004962 e absolver o sujeito passivo do valor de R$4.673,60 
(quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


