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ACÓRDÃO Nº: 157/2008
PROCESSO Nº : 2006/7030/500023          
REEXAME NECESSÁRIO: 1925
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: TÂNIA MARIA DE SOUSA MACÊDO MORAES E CIA.LTDA.

EMENTA: Multa formal por descumprimento de obrigação acessória. Constatado 
que o agente do fisco reteve documentos que impediram os registro do livro de 
inventário de mercadorias. Lançamento improcedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2006/001166 no valor de R$11.485,45 
(onze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) 
referente ao campo 5.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 de março de 2008, o 
Conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar Multa Formal e ICMS, nos contextos 
seguintes: 
Contexto 4.1: A importância de R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais), por deixar 
de registrar no livro próprio, em seu valor integral, a nota fiscal de saída de 
mercadorias não tributadas nº 000158, série M-1, conforme constatado através do 
levantamento comparativo das saídas registradas com documentário emitido, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2005.    
Contexto 5.1: A importância de R$ 11.485,45 (onze mil, quatrocentos e oitenta e 
cinco reais e quarenta e cinco centavos), por deixar de apresentar na Coletoria 
Estadual, inventário de mercadorias existentes em 31.12.2005, conforme 
intimações e do livro registro de inventário. 
Contexto 6.1: A importância de R$ 3.735,51 (três mil, setecentos e trinta e cinco 
reais e cinqüenta e um centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas 
não registradas no livro próprio, conforme constatado através do levantamento 
específico, relativo ao período de 01.01 à 01.01.2005. 

A autuada apresenta impugnação, onde diz a auditoria efetuada não foi 
elaborada com o costumeiro acerto, requer parcelamento quanto a multa de 
R$183,00, requer parcelamento. Contesta o valor da multa formal R$ 11.485,45, 
por falta de apresentação do inventário de mercadorias em 31/12/2005, que tal 
fato não procede, pois foram intimados a entregar a documentação, em 
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22/02/2006, ainda sem a transcrição no livro registro de inventário, que poderia ser 
transcrito até o dia 03/03/2006. Tentou em vão a devolução do livro registro de 
inventário, fato esse ocorrido somente no dia 20/05/2006, para ser transcrito. Que 
após isso deveria ser devolvido para o Auditor Afonso Solidônio S. Filho, dia 
28/05/2006, pois este disse que precisava fechar seu relatório. Que ficou 
comprovado através dos protocolos que o auditor reteve os documentos para que 
os mesmos não fosse entregue em tempo hábil, que nós confiamos na sua 
palavra. Quanto ao ICMS normal de R$ 3.735,51, requer parcelamento através do 
REFIS. Requer ao final suspensão parcial do auto de infração.     

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda decorre de multas formais 
por não registrar nota fiscal de saídas de mercadorias tributadas e por deixar de 
apresentar na Coletoria Estadual de seu domicilio o inventário de mercadorias e 
por omissão de saídas de mercadorias tributadas, relativo ao exercício de 2005. 
Que quanto as infrações 1ª e 3ª infrações os ilícitos não foram impugnados, 
incorrendo em revelia, presumindo-se verdadeiras as matérias alegadas pelo 
autuante. Quanto a 2ª infração, a empresa escritura as mercadorias em estoque 
manualmente e não por processamento eletrônico de dados. Que o livro que serve 
para escrituração estava de posse do Auditor desde 22/02/2006, conforme 
protocolo fls 189, antes de decorrido o prazo para apresentação na Coletoria 
Estadual. Desde modo não era possível ao sujeito passivo efetuar a escrituração 
das mercadorias em estoque em 31.12.2005, no prazo legal estabelecido. Que as 
intimações posteriores, efetuadas pelo autuante, solicitando o livro de registro de 
inventário do exercício de 2005, não invalidam os argumentos da impugnante, pois 
não era possível ao contribuinte registrar o estoque das mercadorias no livro 
próprio, pois estava na posse do auditor. Julga procedente em parte o auto de 
infração, para condenar ao pagamento de R$ 183,00, campo 4.11; de R$ 
3.735,51, relativo ao campo 6.11 e absolver na importância de R$ 11.485,45, 
referente ao campo 5.11.     

Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, para julgar procedente em parte o auto de infração. 

Foi juntada aos autos a guia relativa campo 4.11, quitando o valor originário 
de R$ 183,00. 

O contribuinte apesar de devidamente intimado não se manifestou, onde foi 
juntado Termo de Perempção aos 11/12/2007.

Despacho do Chefe do CAT, foi juntado, considerando que não foi 
apresentado recurso voluntário contra a decisão desfavorável, que dê-se 
prosseguimento do feito, somente quanto ao valor absolvido.     
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O livro que serve de base para a escrituração estava de posse do autuante 
desde 22/02/2006, conforme protocolo fls. 189, antes de decorrido o prazo legal 
para apresentação do mesmo à Coletoria Estadual, deste modo, não era possível 
ao sujeito passivo efetuar a escrituração das mercadorias em estoque em 
31/12/2005, prazo legal estabelecido pela legislação tributária.

As intimações posteriores, efetuadas pelo agente do fisco, solicitando o livro 
registro de inventário do ano de 2005 não invalidam os argumentos do 
contribuinte, pois não era possível ao contribuinte registrar seu livro de inventário, 
pois estava em poder do auditor fiscal.  

Com essas considerações, entendo que esta multa formal sobre o 
inventário, não pode prevalecer neste contencioso. 

De todo exposto, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2006/001166 no valor de R$11.485,45 (onze mil, quatrocentos e oitenta e cinco 
reais e quarenta e cinco centavos) referente ao campo 5.11.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
07 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


