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ACÓRDÃO Nº:449/2008
PROCESSO Nº : 2007/6880/500127          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7095
REQUERENTE: XAVIER E SOUZA LTDA. ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa formal. Falta de apresentação do livro de inventário à agência de 
atendimento. Ilicitude não afastada pela recursante. Lançamento procedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recuso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2007/002362 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 618,26 (seiscentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), mais 
acréscimos legais. 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 29 de maio de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada, por deixar de recolher multa formal, 
na importância de R$618,26 (seiscentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), 
referente a não apresentação do livro de inventário á Coletoria Estadual no prazo 
determinado na legislação, no valor de R$30.913,00 (trinta mil, novecentos e treze 
reais), referente ao exercício de 2002.   

Termo de revelia foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
impugnação e nem efetuado o pagamento do crédito tributário reclamado pela 
Fazenda Pública Estadual, fls. 49 dos autos. 

Sentença foi lavrado, onde que o contribuinte foi intimado via postal, para 
impugnar o auto de infração ou pagar o credito tributário reclamado, onde não 
compareceu incorrendo em revelia, conforme dispõe o art. 47 da Lei nº 
1.288/2001. E de acordo com o disposto no art. 57 do mesmo diploma legal, a 
empresa está corretamente identificada nos autos, o autuante é autoridade 
competente para constituir o crédito tributário exigido, a intimação efetuada via 
postal, o contexto do histórico do auto de infração, eu refere-se a multa formal 
pela não apresentação do livro de registro de inventario à Coletoria Estadual no 
prazo determinado pela legislação, está em conformidade com os artigos 
descritos como infração, e os artigos sugeridos como penalidade, verifica-se que 
foram cumpridas as exigências legais. Que o auto de infração está instruído 
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corretamente, que foram juntados todos os documentos necessários para 
comprovação a existência do ilícito fiscal. Julga procedente o auto de infração.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde diz que o livro registro de 
inventário está transcrito no livro nº 3, cuja seqüência está transcrito o livro nº 4 
que foi recepcionado pela Legislação. Vem com isso, solicitar a desconsideração 
do auto de infração.  

A Representação Fazendária, diz que o recurso não pode ser acatado, pois 
percebe-se que as cópias deveriam serem idênticas as apresentadas no 
procedimento efetuado pelo agente do fisco. E que este sequer está concluso, 
como informa o inventário do exercício de 2003. Manifesta pela confirmação da 
sentença de primeira instância, para que seja julgado procedente o auto de 
infração.  

Em que pese os argumentos da empresa recursante, que juntou os livro 
registro de inventário nos autos, com a autenticação, exigida pela auditoria fiscal, 
não conseguimos visualizar tais fatos. A verdade é que não conseguiu ilidir o 
procedimento fiscal corretamente elaborado. E, mais, como um registro de 
inventário teve inicio no ano de 2002 e somente foi concluído em 2003. 

Com esses argumentos, entendo correto o procedimento fiscal lavrado, 
para que tenha os legais efeito.s

De todo exposto, no mérito, no mérito, conhecer do recuso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração nº 2007/002362 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 618,26 (seiscentos e dezoito reais e vinte e seis 
centavos), mais acréscimos legais.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


