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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 093/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3042
PROCESSO No: 2010/6270/500358
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002086
INTERRESADO: POLIANA BARBOSA DA SILVA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.406.363-3
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. MULTA FORMAL. AUDITORIA. EXIGÊNCIA DE CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO DE CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL EM 
SITUAÇÃO REGULAR. Descabe exigência de crédito tributário de contribuinte 
optante pelo Simples Nacional em condições de enquadramento anterior a ação 
fiscal até que seja regulamentada a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 
de 2006. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO DE OFÍCIO DESPROVIDO. DECISÃO 
UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de ofício em face da sentença da primeira instância 
administrativa, no 149/2011, de páginas 65 a 67, que julgou nulo o auto de infração 
no 2010/002086.

Contra Poliana Barbosa da Silva foi lavrado, em 06/09/2010, o referido 
auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição, a favor da Fazenda Pública 
Estadual, do crédito tributário, no valor de R$1.625,04 (mil e seiscentos e vinte e 
cinco reais e quatro centavos), composto pelos valores de R$975,04, R$150,00 e 
R$500,00, relativos aos exercícios de 2009 e 2008.

A peça fiscal consigna que os precitados valores correspondem, 
respectivamente, a exigência de ICMS incidente sobre mercadorias tributadas e não 
registradas durante o exercício de 2009, e a aplicação de multa formal por falta de 
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apresentação dos inventários de mercadorias referentes aos exercícios de 2008 e 
2009.

Relativamente à exigência do ICMS foi invocado o artigo 44, III e V, “a”,
combinado com o artigo 46, ambos, da Lei 1.287/2001.

A imposição da multas formais está consubstanciada nos seguintes 
termos:

a) Relativamente ao exercício de 2008, por infringência ao artigo 44, IV e 
V, “a”, combinado com artigo 46, ambos, da Lei 1.287/2001;

b) Relativamente ao exercício de 2009, por infringência ao artigo 44, IV e 
V, combinado com artigo 46, ambos da Lei 1.287/2001.

A notificação do lançamento foi efetuada, em 08/09/2010, nos termos do 
inciso III, do artigo 22, da Lei 1.288/2001, mediante ciência direta.

Em 30 de setembro de 2010 foi lavrado o termo de revelia, de páginas 10, 
do processo.

Entretanto, consta das páginas 11, o termo de juntada, datado de 27 de 
setembro de 2010, por meio do qual foi anexada aos autos a impugnação, de 
páginas 12 e 13, subscrita por contadora, alegando, em síntese, que a empresa 
optante pelo Simples Nacional desde 25/03/2008, por isso está desobrigada ao
recolhimento do ICMS, cuja tributação segue às normas do Simples Nacional.

Dentre os documentos que acompanham a defesa, destaca-se o de 
páginas 21, relativo à consulta efetuada ao site da receita federal, no qual constam o 
CNPJ e a razão social da autuada. Constam ainda os extratos do simples nacional, 
referentes aos meses de janeiro a junho de 2009, constantes das páginas 22 e 33.

A julgadora singular, por meio do despacho no 226/2010 – CAT/JPI/DBA, 
de páginas 43, encaminhou o processo a agência de atendimento para que se 
tornasse sem efeito o termo de revelia de páginas 10, por considerar que foi lavrado 
após a apresentação da impugnação, e ainda para que o sujeito passivo fosse 
intimado a ratificar a impugnação, em conformidade com o disposto no caput do 
artigo 21, da Lei 1.288/2001.

Assim, a autuada apresentou nova impugnação, de páginas 46 e 47, 
ratificando os termos da anterior.

Sobreveio decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de 
infração, por meio da sentença administrativa no 149/2011, por cerceamento de 
defesa, de páginas 65 a 67.

O representante da Fazenda Pública Estadual, em manifestação de 
páginas 69 a 70, pediu a confirmação da decisão monocrática.
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O chefe do Contencioso Administrativo-Tributário, CAT, encaminhou o 
processo a agência de atendimento para que o sujeito passivo fosse notificado da 
sentença de primeira instância e do parecer da Representação Fazendária, cuja 
ciência ocorreu em 17/05/2011, por ciência direta mediante notificação de páginas 
71, dos autos.

Nos termos do parágrafo único, do artigo 58, da Lei 1.288/2001, o 
processo foi encaminhado ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
meio do despacho no 349/2011, do chefe do CAT.

VOTO

O recurso de ofício preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 
termos da alínea “f”, do inciso IV, do artigo 56, e do parágrafo único do artigo 58, 
ambos, da Lei 1.288/2001. Dele, portanto, tomo conhecimento.

A questão gira em torno da exigência de ICMS incidente sobre saída de 
mercadorias tributadas e não registradas durante o exercício de 2009, cuja 
constatação foi efetuada por meio do levantamento da conta mercadorias, 
denominado conclusão fiscal, bem como da aplicação de multa formal por falta de 
apresentação ao fisco dos inventários de mercadorias existentes ao final dos 
exercícios de 2008 e 2009.

A julgadora monocrática traçou o arcabouço de suas razões decisórias 
sob a ótica da nulidade do auto de infração por considerar que se configurou a 
ocorrência do disposto no inciso II, do artigo 28, da Lei 1.288/2001, e alterações.

Assim, nos termos do artigo 29, da Lei 1.288/2001, por meio da sentença 
no 149/2011, de páginas 65 a 67, a sentenciante de primeira instância julgou nulo o 
crédito tributário constituído por intermédio do auto de infração no 2010/002086, de 
páginas 2 e 3, do processo 2010/6270/500358, recorrendo de ofício.

A autuada tomou ciência da sentença, em 17/05/2011, por meio da 
notificação de páginas 71, conforme dispõe o item 2, da alínea “e”, do inciso IV, do 
artigo 56, da Lei 1.288/2001, mas não compareceu aos autos.

Entretanto, por meio de sua impugnação, de páginas 46 e 47, alegou que 
é optante pelo Simples Nacional desde 25/03/2008, cuja tributação segue as normas 
de regência dessa sistemática e ainda fez juntada de extratos do Simples Nacional 
referentes aos meses de janeiro a junho de 2009, constantes das páginas 21 a 33.

Relativamente à falta de apresentação dos inventários de mercadorias 
existentes ao final dos exercícios de 2008 e 2009, não foram juntadas provas dessa
inocorrência, por outro lado, a fragilidade dos documentos anexados aos autos 
inviabiliza essa exigência tributária.

Esse conjunto de fatos me permite divergir da julgadora monocrática e 
acolher as informações da autuada de que é optante pelo SIMPLES NACIONAL
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para reconhecer como inválido o procedimento fiscal adotado por falta de
comprovação de ocorrência das hipóteses previstas no artigo 29, da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que define tratamento 
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, à conta do exposto, em reexame necessário, conheço do recurso 
oficial, nego-lhe provimento e julgo improcedente o auto de infração no 2010/002086,
constante do processo 2010/6270/500358.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a 
decisão de primeira instância e julgar improcedente o auto de infração no

2010/002086 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz a Fazenda 
Pública Estadual nos valores de R$975,04 (novecentos e setenta e cinco reais e 
quatro centavos), R$150,00 (cento e cinquenta reais) e R$500,00 (quinhentos reais) 
referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O senhor Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Deides Ferreira Lopes, Evaniter Cordeiro Toledo, Fernanda Teixeira
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 12 dias do mês 
de julho de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, Palmas, TO, aos 05 dias do mês de agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier,
Presidente.

Deides Ferreira Lopes,
Conselheiro relator.


