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ACÓRDÃO Nº : 322/2010
PROCESSO : 2009/6040/500916
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7842
RECORRENTE : RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.068.576-1

EMENTA: Multa Formal. Omissão de Registro de Notas Fiscais em Livro Próprio. 
Relatório de Administração do Trânsito de Mercadorias. Constatação do Registro da 
Maioria das Notas Fiscais - Prevalece a exigência fiscal somente quanto as entradas 
comprovadamente não registradas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2009/000480 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 24,43 (vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), e R$ 180,07 
(cento e oitenta reais e sete centavos), referentes a parte dos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e julgar improcedente os valores de R$ 
263,05 (duzentos e sessenta e três reais e cinco centavos), R$ 783,33 (setecentos e 
oitenta e três reais e trinta e três centavos), e R$ 539,93 (quinhentos e trinta e nove 
reais e noventa e três centavos), referentes a parte dos campos 4.11 e 5.11 e o 
campo 6.11, respectivamente. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens 
Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de agosto 
de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado em três contextos. Nos campos 4.1 a 6.1,  para 
que recolha Multa Formal no valor total de R$ 1.790,81 (hum mil, setecentos e 
noventa reais e oitenta e um centavos), proveniente da omissão do 
registro/escrituração de notas fiscais de mercadorias em livro próprio do registro de 
entrada, LRE, conforme relatório do ATM (Administração do Trânsito de 
Mercadorias), relativo aos exercícios de 2006 a 2008.

O contribuinte foi intimado por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva, alegando que o auditor ao efetuar o levantamento relativo aos três 
exercícios cometeu alguns equívocos, pois a maioria das Notas Fiscais estão 
lançadas nos Livros de Registros de Entradas.
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Em despacho às fls.10, a julgadora de primeira instância determinou o retorno 
dos autos ao autor do procedimento, para que este faça a juntada das notas fiscais e 
dos livros de registro de entrada dos exercícios de 2006, 2007 e 2008.

Às fls.12/50, o auditor  fez juntada do relatório ATM, demonstrativo e notas 
fiscais.

O contribuinte foi intimado do termo de aditamento, mas não se manifestou.

A julgadora de primeira instância julgou procedente em parte o auto de 
infração. 

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância o 
contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando as alegações feitas em sede 
de impugnação. 

Em sua manifestação, a Representação Fazendária recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que cabe razão 
parcial a autuada, uma vez que a autuação por omissão do registro/escrituração de 
notas fiscais de mercadorias em livro próprio do registro de entrada não procede em 
sua totalidade, uma vez que nos contextos 4 e 5 a maioria das notas fiscais foram 
registradas, conforme demonstrativo anexo aos autos em sua folha 5.

Quanto ao contexto 6, todas as notas fiscais foram escrituradas, sendo 
totalmente improcedente, conforme folhas 06 dos autos.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração nº 2009/000480 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 24,43 (vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), 
e R$ 180,07 (cento e oitenta reais e sete centavos), referentes a parte dos campos 
4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e julgar improcedente os 
valores de R$ 263,05 (duzentos e sessenta e três reais e cinco centavos), R$ 783,33 
(setecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), e R$ 539,93 (quinhentos e 
trinta e nove reais e noventa e três centavos), referentes a parte dos campos 4.11 e 
5.11 e o campo 6.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 22
dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


