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ACÓRDÃO No: 040 /2017 
PROCESSO No: 2013/6040/501139 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000457 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.562 
INTERESSADO: DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS NORTE LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.403.546-0 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 

 
ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL PELA NÃO 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO. NULIDADE. É nulo o auto 
de infração quando lhe faltam clareza e precisão na apuração do quantum da 
reclamação. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 
infração nº 2013/000457, para reclamar do contribuinte acima qualificado a multa formal 
pela não apresentação do Livro Registro de Inventário de mercadorias em estoque para 
o exercício de 2010. 

 
Anexaram-se aos autos a Ficha de Controle de Autenticação de Livros 

Fiscais (fls. 03/11). 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal. 

Tempestivamente, e nos termos da Lei1.288/01, compareceu aos autos, alegando em 
síntese, o que segue: 

 
Que é obrigatória a notificação do contribuinte, mediante termo por 
escrito, acerca do procedimento administrativo que poderá ocasionar um 
lançamento suplementar; que apresentou o livro de inventário à SEFAZ, 
inclusive com o pagamento da solicitação para a autenticação de livro 
fiscal. 

 
O processo foi devolvido à origem para a juntada do Livro Registro de 

Inventário (fls. 36/37), mas a solicitação não foi cumprida. 
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Em sentença de fls. 39/42 a julgadora de primeira instância aduz que: 
 

O sujeito passivo está devidamente identificado, a intimação é válida, a 
impugnação tempestiva e apresentada nos termos do art. 20, caput, da 
Lei 1.288/2001; o autuante possui capacidade ativa para a constituição 
do crédito tributário. 
 
Preliminarmente, o valor informado como base de cálculo no campo 4.8 
do auto de infração não foi comprovado nos autos, tendo em vista que o 
registro de inventário anexado às fls. 06/09 não está completo e não 
demonstra os sub-totais das mercadorias em estoque, mas tão-somente 
dos veículos, cujos valores não condizem com a autuação. 
 
Tal circunstância contraria o disposto no art. 35, inciso IV da Lei nº 
1.288/01, causando cerceamento ao direito de defesa e a consequente 
nulidade do auto de infração, conforme preceitua o art. 28, inciso II do 
mesmo diploma legal. 

 
Colacionou Acórdãos do COCRE/TO para julgar NULO o auto de infração em 

apreço, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
83.808,44. 
 

Nos termos do art. 56, inciso IV, alínea “f” e art. 58, parágrafo único, ambos 
da Lei 1.288/01, submeteu sua decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais do Estado do Tocantins – COCRE. 
 

       Em manifestação de fls. 41/42,a Representação Fazendária endossa na 
íntegra a decisão prolatada pela julgadora. 

 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos. Têm-se a multa formal pela não 

apresentação do Livro Registro de Inventário de mercadorias em estoque para o 
exercício de 2010. 

 
A defesa disse que apresentou o livro de inventário à SEFAZ, inclusive com 

o pagamento da solicitação para a autenticação de livro fiscal. 
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Em sentença a julgadora disse que o valor informado como base de cálculo 
no campo 4.8 do auto de infração não foi comprovado nos autos, tendo em vista que o 
registro de inventário anexado às fls. 06/09 não está completo e não demonstra os sub-
totais das mercadorias em estoque, mas tão-somente dos veículos, cujos valores não 
condizem com a autuação. Julgou NULO o auto de infração. 

De fato, pelas cópias carreadas do que supõe-se sejam parte integrante do 
livro Registro de Inventário só se pode avistar a descrição de dois veículos ao valor de 
R$ 125.621,88, sendo que o valor informado como base de cálculo é de R$ 
4.190.421,82. Logo, trata-se de uma diferença que configura imprecisão/inexatidão no 
quantum da reclamação. 

 
Por isso, filio-me ao entendimento da nobre julgadora de que essa 

discrepância causa cerceamento ao direito de defesa e a consequente nulidade do auto 
de infração, conforme preceitua o art. 28, inciso II da Lei 1.288/01. 

 
Assim sendo, pugno pela NULIDADE do feito, a fim de absolver o sujeito da 

reclamação que lhe faz o auto de infração nº 2013/000457. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, decidiu, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração no 2013/0000457 e extinto sem análise de mérito. O 
representante fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual e solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria conforme prevê o 
Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José 
Diel, João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana e 
Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e oito dias do 
mês de novembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos quinze dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 
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Rui José Diel 

Conselheiro Relator 
 


