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EMENTA

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE 
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS. AUSENCIA PARCIAL DE 
DOCUMENTOS QUE FUNDAMENTAAM O AUTO DE INFRAÇÃO – Exigível a multa 
formal apenas em relação aos valores que se fizerem acompanhar dos documentos 
fiscais probatórios do ilícito praticado.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 91.782,94 
(noventa e um mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), 
proveniente da omissão de registro de entradas, escrituração de notas fiscais de 
mercadorias em livro próprio, conforme consta do relatório ATM – Administração e 
Transito de Mercadorias, relativo aos exercícios de 2006 a 2008, lançados nos 
contextos 4 a 6, respectivamente.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

Em despacho de folhas 64, a julgadora de primeira instância retorna os 
autos à origem para que o autor do procedimento ou seu substituto faça a juntada 
das notas fiscais constantes do levantamento às folhas 05/06, e se manifeste sobre 
a planilha elaborada pela recorrente às folhas 32/33.

As folhas 70/111, o autor do procedimento apresenta notas fiscais, 
parecer e emite termo de aditamento alterando os campos 4.1; 4.8 para R$ 
62.702,54, campo 4.11 para R$6.270,25; 5.1; 5.8 para 209.999,69; 5.11 para R$ 
20.999,97; 6.1; 6.8 para R$ 421.127,79 e 6.11 para o valor de R$ 42.112,78.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação tempestiva.



Novamente em despacho de folhas 126, a julgadora retorna os autos à 
origem para que seja desconsiderado o termo de não manifestação às folhas 116, 
uma vez que a impugnação ao termo de aditamento foi anexado equivocadamente 
ao processo 2009/6040/500799.

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 da multa formal nos valores de R$ 6.061,15, parte do 
campo 4.11, R$ 1.857,42 parte do campo 5.11 e R$ 187,65 parte do campo 6.11 e 
absolveu o valor de R$ 209,10, parte do campo 4.11; R$ 19.142,55, parte do campo 
5.11 e R$ 41.925,13, parte do campo 6.11, do termo de aditamento de folhas 
110/111, uma vez que diversas notas fiscais não foram anexadas ao processo.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando em síntese, que as referidas 
mercadorias constantes das notas fiscais não adentraram no estabelecimento da 
empresa recorrente, ao final requer o provimento do presente recurso e que o auto 
de infração seja julgado improcedente.

A Representação Fazendária em sua manifestação considerando que o 
processo apresenta falta de provas do ilícito descrito na inicial, caracterizando erro 
formal recomendou a manutenção da sentença na parte condenada e a reforma da 
sentença de primeira instância na parte absolvida para seja julgada nulo.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige multa formal, 
pelo não registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias em confrontação ao 
relatório de Administração e Trânsito de Mercadorias – ATM.

Conforme se apresenta na inicial, o contribuinte deixou de registrar em 
seus livros as entradas de diversas notas fiscais, fato este, ser punível com Multa 
formal, uma vez que se trata de descumprimento de uma obrigação acessória, 
conforme previsto no artigo 44, inciso II, da Lei 1287/2001 senão vejamos: 

.........................................................................................

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:

(...)

II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído;
.................................................................................................

Também resta claro, que ao efetuar o lançamento a autoridade lançadora 
utilizou-se do demonstrativo Anexo I do Anexo VIII, ou seja o Relatório ATM, 
documento este que por si só não é suficiente para configurar a infração, devendo o 
auto de infração se fazer acompanhar de todos os documentos que se fazem 



necessários para comprovar o ilicito, conforme previsto no artigo 35, IV da Lei 
1.288/2001, senão vejamos: 

.......................................................................................

Art. 35. O Auto de Infração:

(...)

IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

.................................................................................................

Portanto entendo estar correta a decisão da julgadora de primeira 
instância, quando excluiu da exigência, os valores referentes as notas fiscais não 
anexadas ao auto de infração, conforme demonstrados em planilha a seguir:

Exercício de 2006, lançado no contexto 4 do auto de infração:

Data
No Nota 
Fiscal

Valor da Nota 
Fiscal (R$)

CNPJ Remetente
Multa Formal 10% a

excluir (R$)
27/04/2006 10506 250,00 01.534.411/0001-63 25,00
24/11/2006 3645 1.841,00 18.725.804/0024-00 184,10
Totais 2.091,00 209,10

Exercício de 2007 lançado no contexto 5 do auto de infração:

Data No Nota 
Fiscal

Valor da Nota 
Fiscal (R$)

CNPJ Remetente Multa Formal 10% a
excluir (R$)

17/01/2007 8977 12.768,22 51.593.093/0001-46 1.276,82
03/07/2007 1138 1.113,37 07.495.172/0001-22 111,32
06/09/2007 825 1.824,00 16.978.494/0001-60 182,40
05/10/2007 27906 209,92 00.422.413/0001-64 20,99
30/10/2007 1287 2.720,00 02.941.569/0001-87 272,00
30/10/2007 1286 150.000,00 02.941.569/0001-87 15.000,00
08/11/2007 0039 10.075,00 86.846.102/0001-48 1.007,50
09/11/2007 0041 10.075,00 86.846.102/0001-48 1.007,50
15/11/2007 0439 2.640,00 04.958.395/0001-90 264,00
Totais 191.425,51 19.142,55

Exercício de 2008, lançado no contexto 6 do auto de infração:

Data
No Nota 
Fiscal

Valor da Nota 
Fiscal (R$)

CNPJ Remetente
Multa Formal 10% a

excluir (R$)
28/01/2008 137483 2.310,00 81.522.690/0001-40 231,00
05/02/2008 5070 5.385,50 18.725.804/0024-00 538,55
05/02/2008 3668 5.950,00 18.725.804/0024-00 595,00
19/02/2008 152592 480,00 18.725.804/0020-86 48,00
22/02/2008 26502 4.473,00 02.840.044/0001-65 447,30
28/02/2008 11337 679,60 69.216.380/0001-00 67,95



28/02/2008 972 1.880,00 07.439.249/0001-47 188,00
28/02/2008 973 3.948,00 07.439.249/0001-47 394,80
29/02/2008 11368 1.382,78 69.216.380/0001-00 138,27
07/03/2008 61007 2.734,00 42.424.267/0001-56 273,40
10/03/2008 11484 9.698,00 69.216.380/0001-00 969,80
14/03/2008 819 3.312,70 03.713.663/0001-41 331,27
19/03/2008 1798 1.180,00 06.337.842/0001-10 118,00
26/03/2008 11674 11.413,80 69.216.380/0001-00 1.141,38
14/04/2008 1325 2.030,00 02.914.569/0001-87 203,00
14/04/2008 1324 150.000,00 02.914.569/0001-87 15.000,00
29/04/2008 830 5.205,25 03.713.663/0001-41 520,52
02/05/2008 1135 3.445,00 02.347.024/0001-47 344,50
05/05/2008 101012 5.050,00 65.573.719/0001-67 505,00
12/05/2008 18670 1.312,81 18.725.804/020-86 131,28
27/05/2008 50999 73.647,00 49.808.421/0001-32 7.364,70
31/05/2008 343432 492,30 01.847.854/0001-70 49,23
02/06/2008 1007 8.051,40 01.884.875/0001-66 805,14
03/06/2008 16820 71.606,92 45.170.289/0001-25 7.160,69
04/06/2008 131 4.302,72 07.371.799/0001-71 430,27
05/06/2008 30149 3.513,11 58.752.833/0001-99 351,31
11/06/2008 4395 8.638,15 66.320.136/0001-97 863,81
23/06/2008 11011 3.720,00 03.662.529/0001-69 372,00
07/08/2008 20772 842,57 45.170.289/0001-25 84,25
07/08/2008 20771 842,57 45.170.289/0001-25 84,25
20/11/2008 11850 3.100,00 03.662.529/0001-69 310,00
26/11/2008 21161 3.986,50 18.725.804/0020-86 398,65
28/11/2008 4099 3.605,00 71.045.892/0001-95 360,50
28/11/2008 28711 3.696,90 45.170.289/0001-25 369,69
19/12/2008 1214 7.335,72 01.884.875/0001-66 733,57
Totais 419.251,30 41.925,13

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 2009/000382 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários dos valores R$ 6.061,15 (seis mil, 
sessenta e um reais e quinze centavos), R$ 1.857,42 (um mil, oitocentos e cinqüenta 
e sete reais e quarenta e dois centavos) e R$ 187,65 (cento e oitenta e sete reais e 
sessenta e cinco centavos), referente parte dos campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais, sendo que os valores dos campos 4.11 a 
6.11 foram alterados pelo Termo de Aditamento de fls. 110/111; e absolver o sujeito 
passivo dos valores de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), R$ 19.142,55 (dezenove 
mil, cento e quarenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos) e R$ 41.925,13 
(quarenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e treze centavos), referente 
parte dos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O COCRE conheceu do recurso e 
negou provimento. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides 
Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 



sessão de julgamento, aos 15 dias do mês de Abril de 2011, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 19 dias do mês de maio de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Relator


