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ACÓRDÃO Nº : 169/2010
PROCESSO Nº : 2009/6820/500260
REEXAME NECESSÁRIO : 2.842
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : NOALDO TAVARES PIMENTEL
INSC. ESTADUAL : 29.060.242-4

EMENTA: Lançamento de Ofício. Empresa Enquadrada no Simples Nacional.
Inexistência de Regulamentação. Nulidade – É nula a exigência diante a falta de 
regulamentação do lançamento de ofício do crédito tributário, de empresa 
enquadrada no Simples Nacional.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração nº 2009/001636 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o 
caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo 
Sardinha, Marivanes Beserra Cruz, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimetel. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 27 dias do mês de maio de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa supracitada foi autuada em três situações. No contexto 4, a 
recolher multa formal no valor de R$ 969,00 (novecentos e sessenta e nove reais),  
pelo extravio de cupons fiscais, período de referência 01/01/2008 a 30/09/2008. No 
contexto 5, a recolher multa formal na importância de R$ 1.092,79 (um mil e noventa 
e dois reais, setenta e nove centavos), pela falta de emissão de nota fiscal de saída 
de mercadorias não tributadas e não registradas em livro próprio, omissão 
constatada por meio do levantamento especial de análise de fundo de estoque, 
período de referência 01/01/2008 a 31/12/2008. E, no contexto 6, por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 59,15 (cinqüenta e nove reais, quinze 
centavos), referente a entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária, registrada no livro próprio, relativa ao período de 01/01/2008 a 30/09/2008, 
conforme foi constatado por meio do levantamento substituição tributária.   

Intimada via postal, a autuada apresenta impugnação tempestiva, alega que 
houve cerceamento ao direito de defesa, nos termos do Art. 28, II, da Lei 1.288/01, 
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que o Estado não pode fiscalizar uma empresa enquadrada no simples nacional e 
contesta os levantamentos em que se embasaram a autuação. 

A julgadora de primeira instância, considerando que o contribuinte está 
enquadrado no simples nacional, que foi instituído pela Lei Complementar nº 123/06, 
que entrou em vigor em 01/07/2007, que o exercício de 2008 não poderia ter sido 
auditado pela falta de regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional; por 
estar caracterizado o cerceamento de defesa previsto no artigo 28, inciso II da Lei 
1.288/01, julga nulo o auto de infração, sem análise do mérito.

           A Representação Fazendária recomenda a confirmação da decisão prolatada 
em primeira instância e julgar nulo o auto de  infração.

Intimado por AR da decisão de primeira instância e do parecer da REFAZ, o 
contribuinte não se manifesta. 

A Chefe do CAT, em despacho à folha 138, considerando que intimado da 
decisão de primeira instância, a autuada deixa transcorrer “in albis”, o prazo para 
manifestar-se, considerando que as parcelas dos créditos tributários julgados 
inexigíveis, nos contextos 4.1 (R$ 1.010,59) e 5.1 (1.092,59) superam o valor de 
alçada, submete o feito ao duplo grau de jurisdição, nos termos dispostos no 
Parágrafo único, do Art. 58, da Lei 1.288/01, relativamente a esses dois contextos.

Em análise aos autos, em julgamento apenas os contextos 4 e 5,  verifica-se 
que, nas próprias descrições dos contextos, o autor do procedimento aponta que a 
autuada está enquadrada no Simples Nacional; o qual foi instituído pela Lei 
Complementar 123/06, entrando em vigor em 01/07/2007, porém, ainda não 
regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, impossibilitando a 
fiscalização e a constituição do crédito tributário em relação ao exercício de 2008.

           Portanto, concordando com a julgadora de primeira instância, entendo nulo o 
procedimento por inexistência de normas que definam as competências e os 
procedimentos para constituição de ofício dos créditos tributários em relação ao 
período em questão. 

Pelo exposto, em reexame necessário, confirmo a decisão de primeira 
instância, julgou nulo o auto de infração nº 2009/001636 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2009/001636

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 12 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


