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ACÓRDÃO Nº.: 539/2009
PROCESSO Nº: 2008/7040/500171
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.639
RECORRENTE: AUTO POSTO FLOR NORTE LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.016.693-4

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Apresentação do Livro 
de Inventário - É devida a exigência de multa formal quando o contribuinte não 
cumpre com as obrigações acessórias.

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. 
2008/002259 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 30 de setembro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 150,00 (cento e 
cinqüenta reais), por deixar de apresentar no prazo legal o inventário de 
mercadorias, relativo ao exercício de 2007.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário, argüindo, em síntese, que o que se constata pelo 
presente auto de infração é que o inventário somente fora procedido no final do ano, 
com data de referência em 31/1/2007, o que resta impossível que todo o estoque de 
mercadorias coincida integralmente com o fechamento da contabilidade fiscal, já que 
existem outras operações em andamento ou dependendo do fechamento contábil o 
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que poderá ter ocasionado a falta de apresentação do inventário, alega também ser 
o valor ínfimo o que não causa prejuízo ao erário publico. Pede pela improcedência 
do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

Analisado e discutido o presente processo que cobra multa formal pela não 
apresentação no prazo legal do livro de registro de inventário.

Conforme se percebe nos autos, não existe nas cópias do livro de registro de 
inventário nenhum carimbo que comprove que o mesmo tenha sido apresentado à 
delegacia de domicilio do contribuinte.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº. 2008/002259 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26 
dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


