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ACÓRDÃO Nº:587/2008
PROCESSO Nº :  2007/6820/500164
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7146
RECORRENTE: IMPÉRIO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.
INTERESSADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: I. ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas não oferecida à 
tributação. Obrigação tributária exigível de ofício. Lançamento procedente. II. 
Multa formal pela falta de apresentação do registro de inventário na Agência de 
Atendimento. Juntada de cópia do documento fiscal reclamado. Ilicitude afastada 
pelo contribuinte. Lançamento improcedente.

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 2007/004364 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$127,22 (cento e vinte e sete reais e vinte e dois centavos), 
e R$461,29 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), 
referente aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e 
improcedente o valor de R$729,47 (setecentos e vinte e nove reais e quarenta e 
sete centavos), referente ao campo 6.11. 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 
15 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada, a recolher ICMS e multa formal, 
nos contextos seguintes:
Contexto 4: ICMS na importância de R$127,22 (cento e vinte e sete reais e 
vinte e dois centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não 
registradas e registradas a menor no livro próprio, relativo ao período de 01.01 
à 30.06.2007, conforme apurado no levantamento básico do ICMS. 
Contexto 5: ICMS na importância de R$461,29 (quatrocentos e sessenta e um 
reais e vinte e nove centavos), referente a saída de mercadorias tributadas 
com alíquota de 17%, enquanto a carga tributária é de 25%, devendo recolher 
a diferença, conforme constatado através do levantamento básico do ICMS, 
relativo ao período de 01.01 à 30.06.2007. 
Contexto 6: Multa formal na importância de R$729,47 (setecentos e vinte e 
nove reais e quarenta e sete centavos), por falta de apresentação na Agencia 
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de Atendimento, o inventário de mercadorias em estoque no final do exercício, 
relativo ao período de 02.09.2007. 

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que a empresa não 
apresentou nenhuma das causas ensejadoras da incidência, pois o ICMS 
levantado corresponde a diferença entre o lucro do estabelecido pelo Estado, 
pois sabemos que o comércio atacadista não tem lucro de 50%, como foi 
levantado e  que a média é de 15% à 25%. Quanto ao inventário a multa 
formal, diz que entregou o livro na Coletoria Estadual e o próprio para nos 
entregar carimbado e autenticado, com a auditoria, constatou-se que não tinha 
sido autenticado. Requer a improcedência do feito. 

Sentença foi lavrada, onde que a demanda decorre das saídas de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, registradas a menor e 
com alíquota de 17% e multa formal pela falta de apresentação do livro de 
registro de inventário. Que neste caso, não foi arbitrado nenhum lucro bruto, 
mesmo porque não foi elaborado o levantamento conclusão fiscal. As 
diferenças encontradas no levantamento básico do ICMS refere-se a débitos 
não lançados nas saídas de mercadorias ou lançadas a menor e utilização de 
alíquota de 17%, quando o correto seria 25%, tudo devidamente detalhado no 
procedimento realizado. Com essas considerações, julga procedente o auto de 
infração.   

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os termos da 
impugnação.

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, pela procedência do auto de infração.

A demanda decorre saídas de mercadorias tributadas não registradas no 
livro próprio, registradas a menor e com alíquota de 17% e multa formal pela falta 
de apresentação do livro de registro de inventário. 

A diferença encontradas no levantamento básico do ICMS refere-se a 
débitos não lançados nas saídas de mercadorias ou lançados a menor e 
utilização de alíquota de 17% nas saídas de mercadorias bebidas alcoólicas, 
quando deveria ter sido aplicada a alíquota de 25%. Entendo correto esse 
procedimento, e nada foi trazido pela impugnação ou recurso que pudesse 
modificar o feito.
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Quanto a multa formal pela falta de apresentação do registro de inventário 
na Agência de Atendimento, esta não deve prevalecer no feito, pois, o contribuinte 
trouxe aos autos cópia do inventário carimbado no órgão correto e no tempo 
adequado. Com isso entendo que foi ilidido o feito, nesta caso.    

Portanto, acho que necessário se faz da alteração da sentença de primeira 
instância, quanto a essa multa formal. E a manutenção quanto os outros 
contextos 4 e 5. 

De todo exposto, no mérito, conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
parcial, para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em 
parte o auto de infração nº 2007/004364 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$127,22 (cento e vinte e sete reais e 
vinte e dois centavos), e R$461,29 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e 
nove centavos), referente aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente o valor de R$729,47 (setecentos e vinte e 
nove reais e quarenta e sete centavos), referente ao campo 6.11.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


