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ACÓRDÃO Nº:483/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502826          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7626
RECORRENTE: MENDONÇA ACESSÓRIOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa Formal. Não Apresentação do Inventário dos Bens do Ativo Fixo. 
Desobediência às Normas Legais. Base de Cálculo Sem Abatimento da Depreciação 
– Há que prevalecer em parte o procedimento administrativo-tributário, quando 
lavrado sem abater a depreciação dos bens do imobilizado.     

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 
2008/001814 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 204,96 (duzentos e quatro reais e noventa e seis centavos), R$ 
180,67 (cento e oitenta reais e sessenta e sete centavos), R$ 147,27 (cento e 
quarenta e sete reais e vinte e sete centavos) e R$ 124,64 (cento e vinte e quatro 
reais e sessenta e quatro centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 548,87 
(quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), R$ 246,74 (duzentos 
e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), R$ 39,43 (trinta e nove reais e 
quarenta e três centavos) e R$ 62,06 (sessenta e dois reais e seis centavos), 
referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente. 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 28 de julho 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar Multa Formal, proveniente da omissão, não  
entrega de inventário de mercadorias de seu ativo fixo imobilizado, retirado do seu 
balanço anual, a entregar na Coletoria Estadual, na importância de R$ 1.554,64 (um 
mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos),  conforme 
demonstrativo Anexo II, relativo ao período de 2004, 2005, 2006 e 2007, contido nos 
contextos 4, 5, 6 e 7 dos autos. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 03/10/2008.  

Despacho da Julgadora de Primeira Instância converte o processo em 
diligência, para que retornem os autos a DRR de origem e que o contribuinte junte 
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os livros registro de inventário, relativos aos exercícios de 2004 à 2007. O 
contribuinte através de protocolo junta os documentos solicitados.   

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda decorre da não apresentação 
do inventário de mercadorias relativo ao ativo fixo à Agência de Atendimento do 
domicílio do contribuinte, no prazo legal. Que é obrigação do contribuinte apresentar 
inventário de mercadorias e dos bens do ativo fixo, conforme dispõe o art. 44, inc. IV 
da Lei nº 1.287/2001, este somente apresentou seu inventário relativo às 
mercadorias, não contemplando os bens do ativo fixo da empresa. Mas, que os 
valores dos inventários não correspondiam ao valor exigido pelo agente do fisco. 
Face a isso, julga procedente em parte, na importância de R$ 159,97 – contexto 4; 
R$ 202,30 – contexto 5; R$ 261,93 – contexto 6 e R$ 449,43 – contexto 7 dos autos. 

O contribuinte recorre da sentença prolatada em primeiro grau, onde diz que a 
sentença reviu parte do valor autuando, esta não sanou todas as irregularidades 
apontadas. Que não ficou perfeitamente definida a apresentação de inventário 
relativo aos bens contidos no ativo fixo da empresa, pois, nunca fora exigido em 
outras auditorias fiscais efetuadas nas empresas do Estado. E se os valores a serem 
expostos seriam o valor nominal ou descontada a depreciação ou calculado 
conforme o período de sua aquisição. Enfim, uma perfeita identificação sob a forma 
de apresentação deste documento. E que os valores apresentados pela fiscalização 
não batem com o saldo dos balanços de cada ano. Com essas considerações, 
requer a nulidade do presente auto de infração. 

Despacho do Chefe do CAT nº 289/2009, diz que o processo foi julgado 
procedente em parte e que os valores absolvidos são inferiores a R$ 1.000,00, não 
estando sujeitos a duplo grau de jurisdição, que o processo prossiga somente 
quanto a parte condenada.   

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da decisão 
prolatada em primeira instância, pela procedência em parte do auto de infração.

Em que pesem os argumentos da autuada, efetivamente o agente do fisco foi 
feliz no lançamento do crédito tributário, pois, o contribuinte em nenhum momento 
provou a entrega do inventário, relativo aos bens do ativo fixo. Isso o motivou para 
que lavrasse a multa formal, como lançado na inicial.

Entretanto, os valores colhidos pelo agente não foram corretos, os 
contribuinte logrou êxito, quando trouxe provas cabais de que os valores não 
estavam corretos.
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Outro fato relevante, qual seria o valor a ser base de cálculo, no presente 
caso, sem nenhum aprofundamento contábil, sabe-se que o valor correto seria o 
valor do bem, com a depreciação, que nada mais é do que o desgaste do bem pelo 
uso com o tempo. A legislação comercial e tributária (em especial a federal) 
contempla sua utilização.    

Com essas considerações, entendo que o procedimento administrativo-
tributário foi elaborado, e não foi contemplado o valor correto, sem o abatimento da 
depreciação, que seria o correto e o mais justo. 

De todo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração nº 2008/001814 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 204,96 (duzentos e quatro reais e noventa e seis 
centavos), R$ 180,67 (cento e oitenta reais e sessenta e sete centavos), R$ 147,27 
(cento e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos) e R$ 124,64 (cento e vinte e 
quatro reais e sessenta e quatro centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 548,87 
(quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), R$ 246,74 (duzentos 
e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), R$ 39,43 (trinta e nove reais e 
quarenta e três centavos) e R$ 62,06 (sessenta e dois reais e seis centavos), 
referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


