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ACÓRDÃO Nº:215/2009
PROCESSO Nº: 2006/6040/502957
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.558
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
RECORRIDA: FARMÁCIA TEOFARMA LTDA 

EMENTA: Multa Formal. Obrigação Acessória. Registro de Notas Fiscais de 
Entradas de Mercadorias - É exigível multa formal decorrente de falta de registro, no 
livro próprio, de notas fiscais devidamente recebidas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2006/002660 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$6.405,74 (seis mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro 
centavos), e R$1.349,76 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis 
centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mas acréscimos 
legais; sendo que o valor do campo 5.11 foi alterado pelo Termo Aditivo de fls. 
163. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 28 de abril de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATORA:  Elena Peres Pimentel.

VOTO: Conforme se depreende da peça básica, foi aplicada à empresa contribuinte 
obrigação de recolher o valor total de R$ 7.661,54 (sete mil, seiscentos e sessenta e 
um reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à multa formal pela falta de 
registro de notas fiscais de entradas no período de 01.01.2005 a 31.12.2005 e 
01.01.2006 a 30.06.2006, conforme demonstrativos e levantamentos fiscais 
especiais.

A autuada foi intimada, por edital, para apresentar impugnação ou pagar o 
crédito tributário reclamado, não comparecendo aos autos, tornando-se revel.

O processo foi devolvido ao autuante, para fins de diligência, manifestação e 
saneamento, que lavrou termo de aditamento (fls. 169), retificando a base de cálculo 
do item 5.8 e o valor originário do campo 5.11 para o valor de R$ 1.349,76, e 
emitindo relação de notas fiscais não lançadas, com ciência por edital, sendo que o 
mesmo não compareceu ao processo.
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O julgador de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento das multas formais nos valores de R$ 
6.405,74, campo 4.11 e R$ 1.349,76, alterado pelo Aditamento, campo 5.11, 
acrescidos das cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresenta 
recurso voluntário a este Conselho, não arguiu preliminar, e, no mérito, alega que só 
deve o valor de R$ 122,26,  referente as notas fiscais não lançadas no período que 
era sócio da empresa; que em 01.09.05 foi alterado o quadro social da empresa, 
retirando-se da mesma, e que deixa de ter qualquer responsabilidade sobre a 
pessoa jurídica da empresa autuada. Requer a anotação da alteração contratual 
junto à Inscrição Estadual, para fins de substituição dos sócios e a expedição da 
guia para recolhimento da multa aplicada, no que diz respeito às notas fiscais com 
data anterior à alteração contratual. 

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e para julgar procedente o auto de infração.

Analisando os autos, o artigo 44 inciso II da Lei nº 1.287/01 reza que o inscrito 
no Cadastro de Contribuintes do ICMS tem a obrigação acessória de escriturar os 
livros próprios, com fidedignidade e nos prazos legais, as operações ou prestações 
que realizar, ainda que contribuinte substituto ou substituído.

Vê-se, pelo acima exposto, que o autuado tem a obrigação de escriturar os 
livros fiscais. Considerando que o impugnante não prova que os livros fiscais 
encontravam-se escriturados, tornando-se passivo de multas por descumprimento 
de obrigações acessórias. Dessa forma, foi correto o procedimento do autuante ao 
impor as multas formais. 

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito, conheço 
do recurso e nego-lhe provimento, voto para confirmar a decisão de primeira 
instância e julgo procedente o auto de infração nº 2006.002660 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento das multas formais nos valores de R$ 6.405,74 (seis mil, 
quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), campo 4.11 e R$ 1.349,76 
(hum mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), alterado pelo 
Aditamento, campo 5.11, acrescidos das cominações legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autora do Voto

Representação Fazendária


