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ACÓRDÃO Nº : 191/2010
PROCESSO Nº : 2008/6880/500246
REEXAME NECESSÁRIO : 2.778
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : A. A. F. MOURA E CIA LTDA
INSC. ESTADUAL : 29.341.972-8

EMENTA: Lucro Bruto Auferido Inferior ao Arbitrado. Saídas de Mercadorias 
Tributadas. Lícita a exigência tributária, devendo ser concedida redução na base de 
cálculo. 

Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Entrega de Guias de Informação 
e Apuração Mensal do ICMS – Aplica-se multa formal quando da não apresentação 
de documentos fiscais. 

Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Autenticação e Apresentação de 
Livro de Inventário. Equívoco na Aplicação da Penalidade – Correta a exigência de 
multa formal pela não apresentação do livro de registro de inventario, porém, 
modificada a penalidade para aplicação da que se faz cabível ao fato.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de nº. 2008/001464 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.807,54 
(um mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos), R$ 500,00 
(quinhentos reais), e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a parte do 
campo 4.11, campo 5.11 e parte do campo 6.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; sendo que em relação ao campo 6.11, foi alterada a penalidade para o Art. 
50, V, “a”, item 1 da lei 1.287/01; e absolver dos valores de R$ 753,14 (setecentos e 
cinquenta e três reais e quatorze centavos), e R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e 
cinquenta reais), referentes a parte dos campos 4.11 e 6.11, respectivamente. O 
COCRE conheceu e deu provimento parcial ao Recurso Voluntário em relação ao 
contexto 4.1. 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 aos 25 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.
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CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 2.560,68 (dois mil, quinhentos e sessenta reais e 
sessenta e oito centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não 
registradas no livro próprio, presumido pelo saldo das saídas registradas serem 
inferiores as despesas apresentadas, relativo ao exercício de 2005. Nos campos 5.1 
e 6.1, em multa formal no valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
pela não apresentação das GIAM’S dos meses de setembro a dezembro de 2005, 
DIF e não autenticação e apresentação do livro de inventário do exercício de 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando, em 
síntese, que a empresa estava com suas atividades paralisadas a partir de 
01/02/2005, quando foi apresentado o requerimento para levantamento e suspensão 
do cadastro da empresa, entende, portanto, que a empresa não tinha a 
obrigatoriedade da apresentação dos documentos fiscais.

Às folhas 12, a julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para 
saneamento.

Às folhas 13, é lavrado termo de aditamento alterando os campos 6.12 e 6.13 
do auto de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou.

Em novo despacho, de folhas 17, a julgadora de primeira instância retorna os 
autos à Delegacia Regional de Alvorada para saneamento.

Às folhas 21, o autor do procedimento lavra termo de aditamento.

Intimado do termo de aditamento o contribuinte não se manifestou.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 2.560,68, campo 4.11; R$ 500,00 campo 5.11 e R$ 150,00, parte do 
campo 6.11, todos os valores acrescidos das cominações legais e absolvendo o 
contribuinte no valor de R$ 1.850,00.
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A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário 
tempestivo alegando, em síntese, que a empresa estava com suas atividades 
paralisadas, portanto, não sendo obrigatória a apresentação dos documentos 
exigidos e, também, que a empresa adquire mercadorias para pagamento a prazo e 
que o imposto quanto às mercadorias adquiridas no mês de dezembro, tem seu 
pagamento efetuado no mês de janeiro do exercício seguinte, pede pela 
improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em nova manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo que exige ICMS pela omissão de 
registros de saídas de mercadorias e também por exigência de multa formal pelo 
descumprimento de obrigação acessória.

Verificando o contexto 4, que trata da cobrança de ICMS, entendo que o 
contribuinte deixou de registrar saídas de mercadorias tributadas, pois o 
levantamento Conclusão Fiscal aponta que o lucro bruto arbitrado é superior ao 
auferido, fato este que leva a presunção de omissão de saídas de mercadorias 
tributadas com a referida falta de recolhimento de imposto, presunção esta que não 
foi afastada pelo contribuinte. Porém, ao efetuar o lançamento o autor do 
procedimento não concedeu a redução da base de cálculo em 29.41 % a que tem 
direito o contribuinte, valor este que deve ser reduzido da exigência.

Quanto à multa formal pela não apresentação de GIAM’s, lançada no contexto 
5, entendo estar correta a exigência, pois como resta claro nos autos não se 
comprova a apresentação da mesma.

Em relação à multa formal pela não apresentação do livro de registro de 
inventário, lançada no contexto 6, entendo que a penalidade aplicada está 
equivocada, devendo a mesma ser alterada para o artigo 50, inciso V, alínea “a”, 
item 1 da Lei 1.287/2001, uma vez que não houve a apresentação do referido livro, 
senão vejamos:

                                        .....................................................................................
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Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será 
aplicada, na forma a seguir, em moeda nacional, 
cumulativamente com o pagamento do imposto devido, 
se for o caso:

(...)

V – 2% do valor:

a) do inventário, não podendo ser inferior a R$ 150,00:

1. pela sua não apresentação à coletoria estadual do 
domicílio do contribuinte;

............................................................................................

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto modificando a decisão 
de primeira instância, julgo procedente em parte o auto de infração de nº. 
2008/001464 e condeno o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 1.807,54 (um mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e quatro 
centavos), R$ 500,00 (quinhentos reais), e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 
referentes a parte do campo 4.11, campo 5.11 e parte do campo 6.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; sendo que em relação ao campo 6.11 
altero a penalidade para o Art. 50, V, “a”, item 1 da lei 1.287/01; e absolvo os valores 
de R$ 753,14 (setecentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), e R$ 
1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), referentes a parte dos campos 4.11 
e 6.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


