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ACÓRDÃO Nº. : 432/2010
PROCESSO Nº. : 2009/7270/500307
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.780
RECORRENTE : MARIA IVONE ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.377.653-9

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Omissão de Registro de Notas 
Fiscais de Entradas Fundamentada em Relatório ATM – SEFAZ. Ausência de Parte 
dos Documentos Fiscais – Inexigível na totalidade a multa formal quando não se faz 
presente aos autos a totalidade dos documentos que caracterizam o ilícito.

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 
2009/001437 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 1.334,20 (um mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), 
R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e julgar improcedente o valor de R$ 
2.208,18 (dois mil, duzentos e oito reais e dezoito centavos), referente ao campo 
6.11. 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 aos 06 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 4.332,38 (quatro 
mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), proveniente de omissão 
de registro de entradas de mercadorias no regime de Substituição Tributária, 
constatado no relatório do ATM- SEFAZ, nos exercícios de 2005 a 2007, lançados 
nos contextos 4 a 6, respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação.

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, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário contestando a decisão de primeira instância, alegando 
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que não recebeu as mercadorias constantes das referidas notas fiscais, que as 
mesmas foram fraudadas ou houve equivoco por parte do fisco ao digitar as 
mesmas, ao final, pede pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária sugere a reforma da sentença de primeira 
instância para que sejam julgados improcedentes os contextos 5 e 6.

Em sessão plenária realizada aos 22 dias do mês de fevereiro de 2010, o 
COCRE decidiu transformar o julgamento em diligencia, para que o sujeito passivo 
apresente os livros de entradas 2005/2007.

Intimado na pessoa de seu contador o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 32 a chefe do CAT remete os autos a Representação 
Fazendária para manifestação.

Em seu parecer a Representação Fazendária recomendou a reforma da 
sentença de primeira instância e que o auto de infração seja julgado improcedente.

Às folhas 34, verso, a chefe do CAT retira o processo de pauta para que 
sejam solicitadas as notas fiscais relacionadas às folhas 05.

Devidamente intimado da juntada de notas fiscais o contribuinte ser manifesta 
reiterando às mesmas alegações feitas em grau de recurso.

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

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal pela 
omissão do registro de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição 
Tributária, fundamentado em relatório do ATM- SEFAZ.

No presente caso apenas o relatório ATM-SEFAZ não é documento bastante 
para que se comprove que ouve a omissão do registro de entradas, para que o ilícito 
fique caracterizado é necessário que o auto de infração esteja acompanhado das 
cópias das notas fiscais à que se refere o relatório.

Portanto, conforme se verifica nos autos houve a juntada apenas das notas 
fiscais relativas aos contextos 4 e 5, do auto de infração, desta forma a não 
apresentação das notas fiscais que dão sustentação a exigência lançada no 
contexto 6 tornam a mesma ineficaz.
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Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração 2009/001437 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 1.334,20 (um mil, trezentos e trinta e quatro reais e 
vinte centavos), R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), referentes aos campos 4.11 
e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e julgar improcedente o valor de 
R$ 2.208,18 (dois mil, duzentos e oito reais e dezoito centavos), referente ao campo 
6.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


