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EMENTA 

 
 
I – ICMS. MULTA FORMAL. 

NACIONAL. APRESENTAÇÃO DE 
FISCO ESTADUAL. PRELIMINAR REJEITADA. Cabe ao sujeito passivo 
enquadrado no regime do Simples Nacional apresentar/entregar os registro
inventário anual de mercadorias
acessória, nos termos do
fevereiro de 2008. 

 
II – ICMS. MULTA FORMAL.

MERCADORIAS FORA
IMPROCEDÊNCIA – A comprovação nos autos do cumprimento de obrigação 
acessória, ainda que fora do prazo legal
tributária, por ausência de disposição legislativa em contrário.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2013/000821
peça inaugural, referente às multas formais pela não apresentação, dentro do prazo 
legal, de livro de registro de inventário do exercício de 2012 à Agência de 
Atendimento do domicilio do c

 
O sujeito passiv

impugnação (fls. 50/58), 
 

Que não foram observados os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade aplicados as multas tri
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AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000821 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES 
APRESENTAÇÃO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIAS

FISCO ESTADUAL. PRELIMINAR REJEITADA. Cabe ao sujeito passivo 
enquadrado no regime do Simples Nacional apresentar/entregar os registro
inventário anual de mercadorias perante o Fisco Estadual, por se tratar de obrigação 

do art. 6º, §§ 2º e 6º da Resolução CGSN n

ICMS. MULTA FORMAL. APRESENTAÇÃO DE INVE
MERCADORIAS FORA DO PRAZO LEGAL. REEXAME NEC

A comprovação nos autos do cumprimento de obrigação 
ainda que fora do prazo legal, acarreta a improcedência da reclamação 

, por ausência de disposição legislativa em contrário. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2013/000821, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado 

peça inaugural, referente às multas formais pela não apresentação, dentro do prazo 
legal, de livro de registro de inventário do exercício de 2012 à Agência de 
Atendimento do domicilio do contribuinte. 

O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 49)
), intempestivamente, com as seguintes alegações:

Que não foram observados os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade aplicados as multas tributárias; o auto de infração não 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ENQUADRADA NO SIMPLES 
TÁRIO DE MERCADORIAS PERANTE O 

FISCO ESTADUAL. PRELIMINAR REJEITADA. Cabe ao sujeito passivo 
enquadrado no regime do Simples Nacional apresentar/entregar os registros de 

perante o Fisco Estadual, por se tratar de obrigação 
da Resolução CGSN nº 30 de 07 de 

APRESENTAÇÃO DE INVENTÁRIO DE 
XAME NECESSÁRIO. 

A comprovação nos autos do cumprimento de obrigação 
, acarreta a improcedência da reclamação 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inaugural, referente às multas formais pela não apresentação, dentro do prazo 
legal, de livro de registro de inventário do exercício de 2012 à Agência de 

o foi intimado por via postal (fls. 49), apresentando 
tempestivamente, com as seguintes alegações: 

Que não foram observados os princípios da razoabilidade e 
butárias; o auto de infração não 
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respeita o enquadramento da impugnante ao Simples Nacional, os seus 
levantamentos estão eivados de erros e vícios, além de não obedecer a 
boa técnica de Auditoria. 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 60/63, a qual em 

análise firmou entendimento que: 
 

No caso em discussão, o sujeito passivo deveria ter apresentado o livro de 
inventário em 28/02/2013 à Agência de Atendimento, entretanto, só o fez 
em data posterior, ou seja, em 06/05/2013, conforme cópia do termo de 
abertura do referido livro às fls. 06 juntada pelo próprio agente do fisco; 
Apesar da apresentação do livro de inventário na Agência de atendimento 
em 06/05/2013, o auto de infração foi lavrado em 22/05/2013, ou seja, 
após o cumprimento da obrigação pelo contribuinte; Também, no caso 
concreto, não pode ser aplicada a penalidade descrita no campo 4.15 do 
auto de infração, pois o sujeito passivo apresentou o inventário na Agência 
de Atendimento de seu domicilio, embora fora do prazo estabelecido na 
legislação tributária para sua entrega. 

 
Desta forma, o ilustre julgador de Primeira julgou improcedente o auto de 

infração nº 2013/000821 absolvendo o sujeito passivo da multa formal constante 
4.11 do auto de infração. Por fim, submete a decisão à apreciação do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos da alínea “f”, 
do inciso IV do art. 56 e parágrafo único do art. 58 da Lei 1.288/01 com redação 
dada pela Lei nº 2.521, de 10/11/2011. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

64/68, recomenda pela reforma da sentença de primeira instância julgando 
procedente o auto de infração para condenar o sujeito passivo ao pagamento de 
multa formal. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multas formais 

pela não apresentação, dentro do prazo legal, de livro de registro de inventário do 
exercício de 2012 à Agência de Atendimento do domicilio do contribuinte. 

 
Analisando os autos verifica-se que o ilustre julgador a quo julgou 

improcedente o auto de infração nº 2013/000821 absolvendo o sujeito passivo da 
multa formal constante 4.11 do auto de infração por entender que o sujeito passivo 
apresentou o inventário na Agência de Atendimento de seu domicilio, embora fora 
do prazo estabelecido na legislação tributária. 

 
Inicialmente, acerca da preliminar de nulidade invocada pelo sujeito 

passivo, tenho por bem rejeitá-la de plano, por entender que o dever de 
entregar/apresentar o inventário de mercadorias, ainda que se trate de empresa 
enquadrada no regime do Simples Nacional, trata-se obrigação acessória, a qual 
deve ser cumprida perante o Fisco Estadual, por força do disposto no art. 6º, §§ 2º e 
6º da Resolução CGSN nº 30 de 07 de fevereiro de 2008. 
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De outra senda, no enfrentamento das questões meritórias, é imperioso 
trazer a colação o que dispõe o art. 50, inciso V, alínea “a” da Lei 1.287/01, senão 
vejamos: 

 
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 anual de mercadoria ou bem, excluído o inventário 
de rebanho, pela ausência de apresentação  à Agência de 
Atendimento do domicílio do contribuinte, não inferior a R$ 1.100,00; 
(Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11). (grifo nosso) 

 
Conforme se verifica do dispositivo legal colacionado acima, a ausência 

de apresentação do inventário anual de mercadorias à Agência de Atendimento do 
domicilio do Contribuinte acarreta multa formal, por outro lado a norma é omissa no 
caso de apresentação fora do prazo.  

 
Indiscutivelmente a norma tributária estadual, em seu art. 44, inciso IV da 

Lei 1.287/01 assinala prazo, no caso até o final do exercício civil, para entrega/ 
apresentação do inventário de mercadorias em estoque, contudo, em caso de 
cumprimento da obrigação fora do prazo legal, a norma quedou-se silente, 
restringindo-se a penalizar apenas a ausência de apresentação do referido 
documento. 

 
Com a devida vênia, pecou o legislador ao não prever a penalidade para 

o caso de cumprimento da obrigação fora do prazo legal, assim sendo, em 
homenagem ao consagrado princípio constitucional da legalidade, onde cabe ao 
Estado agir apenas conforme autoriza a Lei, uma vez prevista apenas a penalidade 
para o caso de ausência de entrega de inventario de mercadoria, sua apresentação, 
ainda que fora do prazo legal, elide a aplicação da multa prevista no art. 50, inciso V, 
alínea “a” da Lei 1.287/01.   

 
Neste caso, restaria ao Fisco Estadual rejeitar o recebimento de inventário 

de mercadorias em estoque após o prazo assinalado no art. 44, inciso IV da Lei 
1.287/01, ou aguardar alteração na norma tributária estadual no que concerne a 
aplicação de penalidade nos casos de cumprimento da referida obrigação fora do 
prazo legal. Enquanto isto, uma vez constado nos autos o cumprimento da 
obrigação, ainda que fora do prazo, não há falar em penalidade do art. 50, inciso V, 
alínea “a” da Lei 1.287/01, por ausência de disposição legal em contrário.  

 
Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 

que julgou improcedente o auto de infração nº 2013/000821 absolvendo o sujeito 
passivo da multa formal constante 4.11 do auto de infração pelas razões acima 
delineadas. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 

 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, no mérito, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do 
auto de infração porque o sujeito passivo é optante do regime simplificado de 
tributação do simples nacional e o estado do Tocantins não pode constituir crédito 
tributário por não apresentação de inventário de mercadorias, arguida pelo sujeito 
passivo. No mérito, por maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância, que julgou improcedente a reclamação tributária constante do 
auto de infração no 2013/000821 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz no valor de R$ 99.919,31 (noventa e nove mil, novecentos e dezenove reais e 
trinta e um centavos), referente ao campo 4.11. A conselheira Denise Baiochi Alves 
votou pela procedência do auto de infração. O representante fazendário Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen Crystian 
Soares Pedreira do Vale, Elena Peres Pimentel e Denise Baiochi Alves e o 
procurador do Estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. Presidiu a sessão 
de julgamento aos três dias do mês de julho de 2014, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de agosto de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


