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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 174/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.112 
PROCESSO No: 2011/6640/500591 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002276 
RECORRENTE: HELENA ROSSI & CIA. LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.030.742-2 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

ICMS. VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO 
ESCRITURADAS. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE O HISTÓRICO E O 
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE – É nulo o auto de infração quando não 
apresenta correlação entre o histórico e o dispositivo legal infringido e carece dos 
demonstrativos do Crédito tributário.  
 
 
RELATÓRIO 
 

O contribuinte foi autuado no campo 4, por deixar de recolher ICMS, na 
importância de R$ 6.020,29 (seis mil, vinte reais e vinte nove centavos), referente a 
saídas de mercadorias tributadas não registradas nos livros próprios, constatada por 
meio do Levantamento da Conta Caixa, e provas em anexo.   

 
Às fls. 42 dos autos, o autor do lançamento por intermédio de termo de 

aditamento, retifica a penalidade, campo 4.15 do auto de infração. 
 
A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos, 

apresentando impugnação no prazo legal (fls. 45/51), alegando nulidade do auto de 
infração, tendo em vista que o auditor AFRE III não é autoridade competente para 
instaurar procedimento fiscal quer pelo regime tributário, bem como, pela matéria 
fiscal, cita vários julgados relativos a empresas enquadradas no simples nacional, e 
pugna pela anulação total do auto de infração. 

 
O julgador de primeira instância, em despacho às fls. 57/58, solicita o 

retorno do processo à Delegacia Regional Tributária de Araguaína para que o autor 
do lançamento ou seu substituto identifique os valores constantes no levantamento 
Conta Banco coluna crédito e débito (fls. 07) dos autos, individualizando e 
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demonstrando-os, e que seja alterado o dispositivo legal infringido, e que manifeste 
sobre as alegações às fls. 45/51 dos autos, lavrando termo de aditamento, se 
necessário. 
 

Encaminhado o processo, o autor do lançamento emite parecer às fls. 
60/65. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 67/71, conhece da 

impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de 
infração, aduzindo preliminarmente, que todos os requisitos legais para instaurar o 
procedimento administrativo tributário foram adotados, e no mérito afirma que o 
ilícito fiscal descrito na inicial é decorrente de pagamentos não contabilizados, e não 
há correlação com os artigos citados na impugnação, ficando caracterizado o valor 
do imposto devido com o cruzamento dos extratos bancários e os dados levados a 
registros na escrituração contábil, e que em nenhum momento foi apresentado 
qualquer documento por parte da recorrente, que caracterize a existência de erro 
material que invalide a peça básica. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a autuada apresenta 

recurso voluntário de fls. 75/88 a este Conselho, alegando que o auto de infração é 
nulo, uma vez que não preenche os requisitos de instrução e lavratura, salientando a 
incompetência do Fisco Estadual para fiscalizar o Regime Unificado do Simples 
Nacional. 

 
No mérito, argumenta que a base de cálculo está em desacordo com a 

legislação em vigor, que a auditoria desconsiderou a conta caixa relacionando todos 
os débitos em conta corrente que já estão contabilizados no caixa, que cheques 
compensados pagam diversas despesas, questiona também, o percentual da multa 
aplicada, anexa cópias e extratos bancários, razão da conta caixa e relação de 
pagamentos efetuados. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 117/118, após suas 

considerações, conclui que a prova a favor do contribuinte seria a escrituração fiscal 
e contábil encontrar-se em consonância à legislação e aos princípios e normas da 
contabilidade. Mas o que se tem na defesa é o reconhecimento do contrário, o que 
serve como prova a favor do Fisco desta forma, pede que seja mantida a decisão 
singular.  

 
 

VOTO 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS, 

referente a omissão de vendas de mercadorias tributadas. 
 

Em análise das preliminares de nulidade do auto de infração, em razão de 
que o procedimento não preenche os requisitos legais de instrução e lavratura do 
auto de infração, e pela falta de competência do fisco estadual para auditar 
empresas optantes do simples nacional, arguidas pela recorrente. 
 

Entendo que não deve ser considerada a arguição do sujeito passivo, pois 
o auto de infração foi lavrado na conformidade da legislação em relação aos 
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requisitos questionados, que são a intimação inicial ao contribuinte e a posterior 
notificação do sujeito passivo da lavratura do auto de infração, portanto encontra-se 
o mesmo devidamente instruído, conforme questiona o recorrente. 
 

Na questão de competência para a fiscalização de empresas enquadradas 
ao simples nacional, é espantoso o contribuinte que se encontra devidamente 
enquadrado ao simples nacional não ter conhecimento de quais entes tributantes 
estão competentes fiscalizá-lo, só para elucidar e suprimir a dúvida do sujeito 
passivo, vejamos o que dispõe o art. 33 da Lei complementar no 123 de 14 de 
dezembro de 2006:  
 

Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações 
principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar 
a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei 
Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias 
de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, 
segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de 
prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, 
a competência será também do respectivo Município. 

 
Portanto, conforme se extrai do referido diploma legal, o mesmo atribui 

competência ao fisco estadual para fiscalizar empresas enquadradas ao simples 
nacional. 
 

Por outro lado, ao analisarmos detalhadamente o auto de infração em 
questão podemos verificar que o mesmo apresenta nulidades que devem ser 
suscitadas, ou seja, a falta de correlação entre o histórico e o dispositivo legal 
infringido, uma vez que o histórico nos traz que “[...], referente vendas de 
mercadorias tributadas não escrituradas [...] presumida pela ocorrência de 
pagamentos não contabilizados, mediante análise da conta caixa”. 
 

A autoridade autuante utiliza-se para tipificar o ilícito o art. 44, inciso II, da 
Lei 1.288/2001, a saber: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
(...) 
 
II - escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e 
nos prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, 
ainda que contribuinte substituto ou substituído. 

 
Como se vê o dispositivo legal diz escriturar nos livros próprios, e como é 

claro quando se fala em escriturar está se referindo a registrar documentos fiscais, 
ou seja, notas fiscais, portanto, não pode se tratar de vendas. 
 

Outra nulidade que está contida no processo trata-se de falta dos 
demonstrativos do crédito tributário, o que dificulta precisar a origem da exigência 
tributária. 
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Desta forma, entendo que na lavratura do presente auto de infração não 
foi observado o que dispõe o artigo 35, incisos I, alínea “c”, e IV, da Lei 1.288/2001, 
a saber: 

Art. 35. O Auto de Infração: 
  
I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
 
(...) 
 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 
 
(...) 
 
IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
Portanto, entendo que deverá o auto de infração em questão ser julgado 

nulo.  
 

É como voto. 
 

 
DECISÃO 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração em razão de 
que o procedimento não preenche os requisitos legais de instrução e lavratura do 
auto de infração e de falta de competência do Fisco para auditar empresa optante do 
Simples Nacional, arguidas pela Recorrente. E por unanimidade, acolher as 
preliminares de nulidade do auto de infração, pela falta de correlação entre o 
histórico e o dispositivo legal infringido e ausência do demonstrativo do crédito 
tributário, arguidas pelo conselheiro relator e extinguir o processo sem julgamento de 
mérito. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere 
o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, 
Evaniter Cordeiro Toledo, Fernanda Pinho Bonifácio e João Gabriel Spicker. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de dezembro de 2012, o conselheiro 
Deides Ferreira Lopes. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 18 dias do mês de dezembro de 2012. 
 

 
 

Deides Ferreira Lopes 
Presidente em exercício  

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro relator 


