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ACÓRDÃO No: 

 
046/2017 

PROCESSO No: 2012/6040/502705 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002747 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.473 
INTERESSADO:  FABIANO ROBERTO MATOS DO VALE FILHO & 

CIA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.051.260-3 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL PELA NÃO 
APRESENTAÇÃO AO FISCO DOS LIVROS REGISTRO DE INVENTÁRIO DE 2010 
E 2011. IMPROCEDÊNCIA. Descumprimento da obrigação acessória ou prejuízos 
aos controles da administração tributária afastados. É improcedente a exigência de 
multa formal quando no decurso dos autos o sujeito passivo comprovar o 
cumprimento da obrigação tributária pela entrega dos livros registro de inventário na 
forma manual. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2012/002747, para em dois contextos, reclamar do contribuinte acima 
qualificado as multas formais pela não apresentação à Coletoria de seu domicílio 
fiscal, dos Inventários de mercadorias, referentes a 2010 e 2011. 

 
Anexaram-se aos autos os livros Registro de Inventários e intimação (fls. 

04/581). 
 
A autuada foi intimada do auto de infração via postal (fls. 584)e, 

tempestivamente,apresentou impugnação, com as seguintes alegações (fls. 
585/609): 

 
Que entregou os registros de inventário dos exercícios de 2010 e 
2011 mediante SPED Fiscal; que o SPED Fiscal substitui a 
escrituração e impressão dos registros de inventário, conforme 
determina a Cláusula Sétima, inciso III do Convênio do ICMS nº 
143/06; que, por uma inconsistência do sistema de informática da 
Secretaria Estadual da Fazenda, o fisco solicitou a entrega dos 
inventários de maneira física, ou seja, mediante a entrega impressa 
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dos respectivos livros de registros; que não houve ausência por parte 
da empresa, vez que entregou o registro de inventário através do 
SPED fiscal; que as multas aplicadas são absolutamente 
desproporcionais, afrontando os princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade e legalidade. 

 
Fez juntada de recibos de entrega de escrituração fiscal digital, 

procuração, substabelecimento, alteração contratual, livros de registros de 
inventários (fls. 610/1.167) 

 
Os autos retornaram à origem para a juntada dos demonstrativos dos 

créditos tributários, retificação dos contextos e manifestação quanto às alegações da 
defesa. 

 
A autuante lavrou Termo de Aditamento às fls. 1.173 retificando os 

contextos dos campos 4.1 e 5.1 do auto, mas não fez a juntada dos demonstrativos 
dos créditos tributários, conforme solicitados pela julgadora. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls.1.181/1.183), aduz 

que:  
 

O sujeito passivo está devidamente identificado, as intimações são 
válidas, a impugnação é tempestiva e apresentada nos termos do art. 
20, caput, da Lei 1.288/2001. 
 
A autora não juntou aos autos os demonstrativos dos créditos 
tributários, nos termos do que preceitua o art. 35, inciso IV da Lei nº 
1.288/01. 
 
O processo retornou à auditora para diligências (fls. 1.691/1.170), 
mas não houve o cumprimento do despacho exarado pela instância 
julgadora, sendo que tais documentos são imprescindíveis para 
prosperar a autuação fiscal. 
 
Sendo assim, entendo estar caracterizada a nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa do contribuinte 
conforme previsto no art. 28, inciso II da Lei nº 1.288/01. 
 

Mencionou Acórdão do COCRE/TO e declarou NULO o auto de infração 
por cerceamento ao direito de defesa absolvendo o sujeito passivo da imputação 
que lhe fazem os lançamentos da inicial. Nos termos dos artigos 56, inciso IV, alínea 
f e 58, parágrafo único da Lei nº 1.288/01, submeteu sua decisão ao COCRE. 

 
Em manifestação de fls. 1.184/1.186 o Representante Fazendário diz 

como segue: 
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Em consulta ao banco de dados da Secretaria da Fazenda, 
constatou-se que a autuada realmente não escriturou nem 
apresentou o inventário de mercadorias em estoque no final dos 
exercícios de 2010 e 2011. Desta forma, a simples apresentação 
pela autuada de cópias do recibo de entrega da escrituração fiscal 
digital, conforme fls. 610 e 617, não significa que a mesma entregou 
os referidos inventários. 
Restou provado que a autuada não cumpriu com a sua obrigação 
fiscal de escriturar e apresentar o inventário de mercadorias, registro 
do tipo H, juntamente com as EFDs, referente ao mês de fevereiro do 
ano seguinte, por meio de escrituração fiscal digital, conforme art. 
384-E do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
2.912/2006. 
 
Desta forma, esta Representação Fazendária pede pela reforma da 
decisão singular para que seja declarada a PROCEDÊNCIA do auto 
de infração em relação aos campos 4.11, 5.11.   

 
Notificado da Sentença de 1ª instância e do parecer da REFAZ o sujeito 

passivo compareceu aos autos para requerer seja mantida a decisão recorrida, 
reiterando suas alegações impugnatórias.  

 
Em nova manifestação a Representação Fazendária diz como segue: 
 

O auto de infração deve ser julgado improcedente, pois é fato 
concreto que os livros de inventário dos exercícios de 2010 e 2011, 
escriturados tipograficamente, foram entregues na Delegacia 
Regional de Palmas, no setor de cadastro, conforme carimbo aposto, 
com data de 11-04-2012, referente ao livro de Registro de Inventário 
nº 15 às fls. 16 e, com data de 13-04-2012, referente ao livro de 
Registro de Inventário nº 15 às fls. 384.  
 
Outro fato que corrobora esse entendimento é que o auto de infração 
foi lavrado em 29-08-2012, portanto, quatro meses após a entrega 
dos respectivos livros e do cumprimento da obrigação acessória. 
 
Efetivamente os livros manuais foram entregues à repartição fiscal e 
a sua finalidade fora atingida. Caso o fisco necessitasse de 
informações sobre o inventário, estas estariam disponíveis. 
 
Portanto, com os fundamentos discorridos, esta Representação 
Fazendária entende que a obrigação acessória da entrega do livro de 
Registro de Inventário, ainda que por outros meios que não os da 
escrita fiscal digital, fora integralmente cumprida e, por esta razão, 
entende que as preliminares de nulidade não devem ser acatadas 
devendo no mérito ser decidido pela improcedência. 
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É o relatório. 
 
 

 
 
 
VOTO 

 
 
Vistos, analisados e discutidos em dois contextos a Fazenda Pública 

reclama do sujeito passivo as multas formais pela não apresentação à Coletoria de 
seu domicílio fiscal, dos Inventários de mercadorias, referentes a 2010 e 2011. 

 
A defesa disse que inicialmente entregou o SPED FISCAL. Que, por uma 

inconsistência do sistema de informática da Secretaria Estadual da Fazenda, o fisco 
solicitou a entrega dos inventários de maneira física, ou seja, mediante a entrega 
impressa dos respectivos livros de registros; que não houve ausência por parte da 
empresa, vez que entregou o registro de inventário através do SPED fiscal. 

 
A julgadora de primeira instância disse que a autora não juntou aos autos 

os demonstrativos dos créditos tributários, nos termos do que preceitua o art. 35, 
inciso IV da Lei nº 1.288/01.Que tais documentos são imprescindíveis para prosperar 
a autuação fiscal. Entendeu estar caracterizada a nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte conforme previsto no art. 28, inciso 
II da Lei nº 1.288/01. 

 
O Representante Fazendário disse que a simples apresentação pela 

autuada de cópias do recibo de entrega da escrituração fiscal digital, conforme fls. 
610 e 617, não significa que a mesma entregou os referidos inventários. Que restou 
provado que a autuada não cumpriu com a sua obrigação fiscal de escriturar e 
apresentar o inventário de mercadorias, registro do tipo H, juntamente com as EFDs, 
referente ao mês de fevereiro do ano seguinte, por meio de escrituração fiscal 
digital, conforme art. 384-E do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
Estadual nº 2.912/2006. Pediu pela reforma da decisão singular para que seja 
declarada a PROCEDÊNCIA do auto de infração em relação aos campos 4.11, 5.11.   

 
Em nova manifestação a Representação Fazendária disse que o auto de 

infração deve ser julgado IMPROCEDENTE, pois,“é fato concreto que os livros de 
inventário dos exercícios de 2010 e 2011, escriturados tipograficamente, foram 
entregues na Delegacia Regional de Palmas, no setor de cadastro, conforme 
carimbo aposto, com data de 11-04-2012, referente ao livro de Registro de 
Inventário nº 15 às fls. 16 e, com data de 13-04-2012, referente ao livro de Registro 
de Inventário nº 15 às fls. 384. Efetivamente, os livros manuais foram entregues à 
repartição fiscal e a sua finalidade fora atingida. Caso o fisco necessitasse de 
informações sobre o inventário, estas estariam disponíveis. A obrigação acessória 
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da entrega do livro de Registro de Inventário, ainda que por outros meios que não os 
da escrita fiscal digital, fora integralmente cumprida e, por esta razão, entende que 
as preliminares de nulidade não devem ser acatadas devendo no mérito ser decidido 
pela improcedência”. 

 
Abstrai-se destas análises que o sujeito passivo, inicialmente, cumpriu ou 

ao menos tentou cumprir, com a sua obrigação da entrega dos livros pelo SPED 
FISCAL, que de fato substitui a forma manual dos livros fiscais. 

 
Todavia, por questões técnicas o fisco exigiu do sujeito passivo a entrega 

destes livros, também na forma manual. Este fato, atestado pela Representação 
Fazendária e verificável pela documentação acostada comprova que as informações 
atinentes ao estoque estavam disponíveis. 

 
As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse da 

Administração Tributária no controle das operações e prestações para assegurar o 
fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações acessórias existem 
em função da obrigação principal e assim gravitam em sua órbita. 

 
Pedagógica ou reparadora a multa formal é da discricionariedade do 

Agente do Fisco que a imputa ou não, ou a gradua em conformidade à extensão da 
lesão ou da gravidade do ato inobservado, como medida que visa salvaguardar os 
interesses da Administração Tributária. 
 

O fato em si de a entrega não corresponder à forma exigida não significa 
dizer que houve descumprimento da obrigação acessória ou que haveria prejuízo 
aos controles da administração tributária. 

 
Por todo o exposto, somos pela reforma da decisão singular que assentou 

a NULIDADE por cerceamento à defesa para pugnar pela IMPROCEDÊNCIA do 
feito e absolver o sujeito passivo das imputações que lhe fazem os campos 4.11 e 
5.11. 

 
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, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de 
primeira instância, para julgar improcedentes as reclamações tributárias constante 
do auto de infração no 2012/002747 e absolver o sujeito passivo da imputação que 
lhe faz nos valores de R$ 30.093.31 (trinta mil, noventa e três reais e trinta e um 
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centavos), R$ 32.334,58 (trinta e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e 
cinquenta e oito centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O 
Senhor Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, Felipe Falcão 
de Lima, João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Regina 
Alves Pinto e Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento aos 
dezesseis dias do mês de novembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

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

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

 

Rui José Diel  
Conselheiro Relator 


