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ACÓRDÃO Nº : 373/2010
PROCESSO Nº : 2008/6830/500143
REEXAME NECESSÁRIO : 2.505
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ARAGUAIA AGRO VETERINÁRIA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.025.373-0

EMENTA: Multa Formal. Inadequação da Técnica Utilizada. Levantamento Impróprio –
É considerada inexigível a penalidade imposta, quando restar comprovado que o indício 
não foi apurado pela técnica de auditoria correta.

Multa Formal. Livro de Registro de Inventário - Não há de prosperar o lançamento que 
exige multa formal quando espontaneamente é sanada a irregularidade, antes do 
procedimento fiscal.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por incompetência da autoridade fiscal; 
argüida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
modificar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
2008/000729 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 
34.984,77 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete 
centavos), R$ 33.702,91 (trinta e três mil, setecentos e dois reais e noventa e um 
centavos), R$ 23.505,98 (vinte e três mil, quinhentos e cinco reais e noventa e oito 
centavos), referente aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O COCRE conheceu e 
deu provimento ao Recurso Voluntário. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 07 dias do mês de 
outubro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada a título de multa formal nos valores de:

- R$ 34.984,77 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta 
e sete centavos), referente às saídas de mercadorias não sujeitas ao pagamento do 
imposto, relativo ao período de 01.01 a 31.12.2005, constatado por meio do 
levantamento Conclusão Fiscal.
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- R$ 33.702,01 (trinta e três mil, setecentos e dois reais e um centavos), referente 
às saídas de mercadorias não sujeitas ao pagamento do imposto, relativo às saídas de 
mercadorias não sujeitas ao pagamento do imposto, relativo ao período de 01.01 a 
31.12.2006, constatado por meio do levantamento Conclusão Fiscal.

- R$ 23.505,98 (vinte e três mil, quinhentos e cinco reais e noventa e oito 
centavos), em razão da não apresentação na Agência de Atendimento de seu domicílio, 
no prazo legal de 60 dias após o balanço, o inventário de Mercadorias em estoque final 
do exercício civil, relativo a 2004 e 2005.

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

A julgadora de primeira instância considerou procedente em parte o auto de 
infração nº 2008/000729, condenando a autuada do valor de R$ 23.505,98 (vinte e três 
mil, quinhentos e cinco reais e noventa e oito centavos), campo 6.11, atualizado
monetariamente e absolver a autuada dos valores de 34.984,77 (trinta e quatro mil,
novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) e R$ 33.702,91 (trinta e 
três mil, setecentos e dois reais, noventa e um centavos), campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente.

A REFAZ, manifestou-se pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, e pela procedência em parte do auto de infração.

Após o julgamento da primeira instância e o parecer da REFAZ a empresa foi 
intimada, manifestou-se alegando em preliminar incompetência administrativa para o 
lançamento do crédito tributário, argumentando que os auditores fiscais AFRE III são 
incompetentes para lançarem créditos tributários, oriundos de autuações da Recorrente, 
alega que sua receita anual bruta encontra-se fora da abrangência das microempresas 
e das empresas de pequeno porte.

Em relação ao contextos 6.1, alega que mesmo que o livro registro de inventário 
tivesse sido apresentado além dos 60 dias após o balanço, o Recorrente estaria em seu 
pleno direito, pois se trata de informação ao fisco, o que de fato, entende que foi feito, 
dentro do período da espontaneidade. Requer a nulidade do auto de infração e se 
ultrapassada a preliminar, requer a improcedência do mesmo.
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Em análise às alegações da Autuada aos autos, rejeito suas alegações 
preliminares de incompetência legal da autora do procedimento, em relação a autuação 
da Recorrente. Nas tarefas típicas do cargo de AFRE III, a condição principal para a 
constituição do crédito tributário está limitada à empresa que possue faturamento anual 
dentro dos limites definidos para microempresas e empresas de pequeno porte, que é o 
caso da empresa autuada, portanto, a autora do procedimento fiscal tem competência 
legal, de acordo com a legislação citada, para lavrar o auto de infração em epígrafe.

Em relação ao mérito, quanto aos contextos 4.1 e 5.1, verifica-se que apesar da 
Lei prever multa formal para a falta de emissão de documentos fiscais no momento da 
saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária e isentas, o autuante se utilizou 
de levantamento impróprio para apurar esta infração, pois, conforme o manual de
auditoria autorizado pela Secretaria da Fazenda, quando o levantamento conclusão 
fiscal resultar em valor adicionado arbitrado maior que o declarado constitui fortes 
indícios de ter o contribuinte promovido vendas fictícias nesse grupo de mercadorias 
(substituição tributária e isentas), para cobrir desembolsos já realizados, devendo neste 
caso, ser procedido levantamento específico, para verificação da origem fiscal das 
respectivas saídas, com o objetivo de detectar omissões de entradas de mercadorias, 
dessa forma, entendo que a infração está descaracterizada, em conseqüência disso, 
considero o auto de infração improcedente.

Quanto ao contexto 6.1, ante as razões do presente recurso, a recorrente 
defende-se alegando que o mesmo não pode ser penalizado, por falta de entrega do 
resumo do inventário à Coletoria Estadual do município da sede do estabelecimento, no 
prazo de 60 (sessenta) dias após a data do balanço, pois, conforme documento de fls 
82, verifica-se através da ficha às fls 82, que a apresentação na Agência de 
Atendimento do seu domicílio, dos livros de registro de inventário relativos a 2004 e 
2005, foi entregue em 02.03.2006 e 20.09.2006, portanto, fora do prazo dos 60 dias, 
porém, antes de qualquer procedimento fiscal, sendo sanada a irregularidade 
espontaneamente.

Diante do exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por 
incompetência da autoridade fiscal; argüida pela Recorrente. No mérito, em reexame 
necessário, para modificar a decisão de primeira instância, e julgar improcedente o 
auto de infração 2008/000729 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos 
valores de R$ 34.984,77 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e 
setenta e sete centavos), R$ 33.702,91 (trinta e três mil, setecentos e dois reais e 
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noventa e um centavos), R$ 23.505,98 (vinte e três mil, quinhentos e cinco reais e 
noventa e oito centavos), referente aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26 
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


