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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 019/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.037
PROCESSO No: 2011/6040/502002
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001467
RECORRENTE: UNI BOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.058.522-8
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

MULTA FORMAL. NÃO APRESENTAÇÃO E AUTENTICAÇÃO NO 
PRAZO LEGAL DO LIVRO DE REGISTRO DE INVENTÁRIO. DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS DO ILÍCITO CONSTANTE NOS AUTOS – Prevalece a 
exigência tributária quando a entrega e autenticação do livro de registro de 
inventário ocorrer fora do prazo legal. 

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título 
de Multa Formal, o valor total de R$ 116.546,60 (cento e dezesseis mil, quinhentos e 
quarenta e seis reais e sessenta centavos), pela não apresentação e autenticação 
no prazo legal do Livro de Registro de Inventário dos exercícios de 2006 a 2010, 
conforme documentos de prova em anexo.

Intimado por via postal, o sujeito passivo comparece tempestivamente aos 
autos. Alega em sua defesa, que a multa não deve ter caráter confiscatório, com 
intuito de arrecadação e sim educativo, e que não ficou determinado no auto de 
infração o prejuízo ao Erário Público.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente o presente auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresenta 
recurso voluntário, aduzindo que o julgador de primeiro grau não apreciou a 
implicação do excesso de exação ou abuso de poder na autuação promovida pelo 
fisco, em que, mesmo havendo o recolhimento de todos os tributos, estipulou-se 
uma multa excessiva sobre um ato acessório.
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Assevera que a multa é um verdadeiro confisco e que ultrapassa o valor 
do próprio empreendimento comercial da ora recorrente, não havendo comprovação 
pela auditoria de qualquer tipo de sonegação, prejuízo ou grave infração ao erário,  e 
que o descumprimento da obrigação acessória está acarretando consequências 
mais nefastas do que o descumprimento da obrigação principal.

Relata ainda sobre a boa-fé do contribuinte, e que o prazo de 48 horas 
para apresentação dos livros de registro dos exercícios de 2006 a 2010 era 
impraticável, prejudicando a recorrente.

Ao final pugna pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda que seja 
confirmada a sentença singular pela procedência do auto de infração.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

O auto de infração em análise se refere a cobrança de Multa Formal pela 
não apresentação e autenticação no prazo legal do Livro de Registro de Inventário 
dos exercícios de 2006 a 2010, conforme documentos de prova em anexo.

Visto, analisado e discutido os autos, foi possível constatar que o auto de 
infração foi instruído com todos os documentos capazes de comprovar a não 
apresentação e autenticação do Livro de Registro de Inventário no prazo legal, como 
cópia da intimação assinada pelo contribuinte no dia 11/04/2011 e o pedido de 
autenticação do livro feito pela autuada a Coletoria Estadual apenas em 06/06/2011, 
ou seja, quase dois meses após a intimação feita pela autoridade autuante. 
(fls.05/06).

Sobre a apresentação extemporânea dos documentos, o contribuinte 
alega apenas que o prazo de 48h é impraticável e inviabiliza a entrega dos 
documentos, ocorre que esse prazo estabelecido pelo fisco encontra respaldo legal 
e é uma segunda chance para que a autuada entregue e autentique seus livros, pois 
já está em atraso com o fisco estadual, uma vez que não cumpriu os trâmites legais 
para entrega dos livros e por isso foi intimada para fazê-lo. 

O sujeito passivo contesta exaustivamente o valor da multa aplicada, 
caracterizando-a como confisco, no entanto, em análise aos autos, nota-se que o 
percentual de multa aplicado foi de 2%, estando de acordo com o estabelecido na 
legislação tributária, sendo descabida a argumentação de que a multa é 
desarrazoada. Vejamos o estabelecido na Lei 1.287/01 sobre o assunto:

Art. 47. Ao infrator da legislação do ICMS serão aplicadas as 
seguintes penalidades:

I – multa proporcional ao valor do imposto devido ou da operação, 
quando decorrer de infração relativa a total ou parcial omissão de 
pagamento.
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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.

Dessa feita, em sua defesa, o contribuinte não trouxe nada aos autos que 
pudesse ilidir o feito, o que se denota dos autos são provas contrárias ao alegado 
pelo contribuinte, e que contemplam a exigência tributária que lhe foi imputada.

Diante do exposto, voto confirmando a decisão de primeira instância, para 
que seja julgado procedente o auto de infração.

É como voto.

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

2011/001467 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 13.241,26 (treze mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e seis 
centavos), R$ 21.873,09 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e três reais e nove 
centavos), R$ 21.190,02 (vinte e um mil, cento e noventa reais e dois centavos), R$ 
34.284,02 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), e 
R$ 25.958,21 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e um 
centavos), referentes aos campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva 
Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 13 dias do mês de fevereiro de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora


