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ACÓRDÃO Nº:311/2009
PROCESSO Nº: 2008/6280/500062 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.549
RECORRENTE: NUTRACT AGROINDUSTRIAL LTDA ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Livro de Registro de Inventário - Não há de prosperar o 
lançamento que exige multa formal quando não são juntadas provas da inexistência 
da não autenticação do livro.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2008/001909 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 2.704,57 (dois mil, 
setecentos e quatro reais e cinqüenta e sete centavos). O Senhor Gaspar Maurício 
Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 28 de maio de 2009 o conselheiro Mário Coelho Parente. 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 2.704,57 (dois mil, setecentos e 
quatro reais e cinqüenta e sete centavos), referente multa formal pela falta de 
apresentação do inventário de 2007, no local indicado pela legislação tributária.

A autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e considerou o auto de infração procedente, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento da multa formal no valor de R$ 2.704,57.

Ciente da sentença de primeira instância, a empresa apresentou recurso 
voluntário, não argüiu preliminar e, no mérito, alega que não pode ser penalizado, 
por falta que deve ser atribuída ao chefe da coletoria, que deixou de autenticar o 
livro apresentado em 16.01.2008, conforme faz referência o documento de 
arrecadação da TAXA recolhida pra autenticação dos livros, doc. de fls. 21, que 
havia repetido a entrega do livro registro de Inventário, em 07 de abril de 2008, 
quando requereu a fiscalização da empresa para mudança de razão social, 
conforme protocolo de entrega às fls. 35. Requer o cancelamento do auto de 
infração. 
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A REFAZ recomendou a reforma da sentença de primeira instância e a 
improcedência do auto de infração. 

Em análise aos autos, observa-se que nas razões do presente recurso, a 
recorrente defende-se alegando que o mesmo não pode ser penalizado, por falta 
que deve ser atribuída ao chefe da coletoria, que deixou de autenticar os livros 
apresentados em 16.01.2008, conforme faz referência o documento de arrecadação 
da TAXA, recolhida pelas autenticações dos livros fiscais (doc. às fls. 21), e que 
havia repetido a entrega do livro registro de Inventário, em 07 de abril de 2008, 
quando requereu a fiscalização da empresa para mudança de razão social, 
conforme protocolo de entrega às fls. 35. 

Analisando as mesmas, percebe-se que as razões do seu recurso voluntário 
são suficientes para autorizar a reforma da sentença de primeira instância, haja vista 
que, ainda que não tivesse apresentado o referido livro (inventário) na primeira 
oportunidade (16/01/08), no momento da realização do procedimento de auditoria, 
requerida pelo próprio contribuinte, para fins de alteração da razão social, caberia ao 
Fisco Estadual exigir do contribuinte o saneamento da presente irregularidade na 
condição de contribuinte espontâneo, quando entregou a documentação para este 
fim, conforme doc. às fls. 35, constava um livro de inventário, portanto, verificada 
pelo auditor  a irregularidade do livro, ou seja, falta da autenticação, caberia ao 
auditor restituir o mesmo, para que o contribuinte saneasse a falha na condição de 
contribuinte espontâneo.

Verifica-se ainda, que as provas apresentadas para dar suporte ao auto de 
infração não são suficientes, pois os documentos apresentados comprovam apenas 
o termo de abertura e fechamento do livro de inventário, e que o levantamento 
apresentado é um levantamento de avaliação dos estoques que é um levantamento 
indiciário de omissão de saídas tributadas, e não do livro de inventário com o 
registro do estoque da empresa.

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento, voto 
pela reforma da decisão prolatada em primeira instância, considerando o auto de 
infração nº 2008/001909 improcedente, absolvendo o sujeito passivo da imputação 
que lhe faz o valor de R$ 2.704,57 (dois mil, setecentos e quatro reais e cinqüenta e 
sete centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


