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PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
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RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. NULIDADE. 

TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. 
EMPRESAS COM TRIBUTAÇÃO NORMAL.
legislação aplicada está equivocada.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2010/000364, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente às notas fiscais de saídas não registradas no livro próprio.

 
Foram anexados aos autos o levantamento comparativo das saídas 

registradas com documentário emitido e notas fiscais d
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls.124), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls.126):
 

Que a documentação foi entregue ao auditor em 03.07.2009 e os 
registros fo
que as notas emitidas em datas posteriores seriam lançadas em 
datas correspondentes, como é o caso das notas fiscais nº 13206 a 
13325, com data de outubro/2009, lançadas no mês de sua emissão; 
que a doc
ano; que a partir do segundo semestre de 2007, o contribuinte é 
optante do Simples Nacional, estando sujeito à tributação na forma 
especificada, não sendo
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

073/2014 
REEXAME NECESSÁRIO o:  3.070 

2010/6430/500106 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000364 

JOSIVALDO S DOS SANTOS 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.039.057-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. NULIDADE. EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA DE 
TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA 

TRIBUTAÇÃO NORMAL. É nulo o auto de infração quando a 
legislação aplicada está equivocada. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
2010/000364, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 

referente às notas fiscais de saídas não registradas no livro próprio.

Foram anexados aos autos o levantamento comparativo das saídas 
registradas com documentário emitido e notas fiscais de saídas (fls.03/123).

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls.124), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls.126):

Que a documentação foi entregue ao auditor em 03.07.2009 e os 
registros foram até 06/2009; que por isso não tem conhecimento de 
que as notas emitidas em datas posteriores seriam lançadas em 
datas correspondentes, como é o caso das notas fiscais nº 13206 a 
13325, com data de outubro/2009, lançadas no mês de sua emissão; 
que a documentação permaneceu em poder do fisco por quase um 
ano; que a partir do segundo semestre de 2007, o contribuinte é 
optante do Simples Nacional, estando sujeito à tributação na forma 
especificada, não sendo-lhe imputável o índice de 17%.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA DE 
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA 

É nulo o auto de infração quando a 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
2010/000364, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 

referente às notas fiscais de saídas não registradas no livro próprio. 

Foram anexados aos autos o levantamento comparativo das saídas 
e saídas (fls.03/123). 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls.124), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls.126): 

Que a documentação foi entregue ao auditor em 03.07.2009 e os 
ram até 06/2009; que por isso não tem conhecimento de 

que as notas emitidas em datas posteriores seriam lançadas em 
datas correspondentes, como é o caso das notas fiscais nº 13206 a 
13325, com data de outubro/2009, lançadas no mês de sua emissão; 

umentação permaneceu em poder do fisco por quase um 
ano; que a partir do segundo semestre de 2007, o contribuinte é 
optante do Simples Nacional, estando sujeito à tributação na forma 

lhe imputável o índice de 17%. 
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Fez juntada de declaração de firma individual, requerimento de 
empresário, protocolo de entrega dos documentos, livros de registros de apuração 
do ICMS e saídas, demonstrativos de compra e venda, levantamento do movimento 
financeiro e consulta a optante do Simples Nacional (fls.127/153). 

 
O processo foi devolvido ao autuante (fls.156) que apresentou 

manifestação e termo de aditamento às fls.162/164, retificando o período e data de 
referencia nos campos 4.6 e 4.7 do auto. 

 
A autuada foi intimada do termo de aditamento por via postal (fls.1660), 

mas não se manifestou. 
 
A julgadora de primeira instancia em sentença às fls.170/172 aduz que o 

Simples Nacional foi instituído pela Lei Complementar nº 123/06 e entrou em vigor 
na data de 01.07.2007; que a fiscalização e constituição de credito tributário a partir 
desta data, relativa ao ICMS no Estado do Tocantins, ainda está sujeita à 
regulamentação; que em análise aos autos observa-se que a empresa estava 
enquadrada no Simples Nacional no exercício fiscalizado (fls.153), portanto não 
poderia ter sido fiscalizada e, ainda mais, aplicada a alíquota de 17%; que declara 
nulo o auto de infração às fls.02/03, conforme disposto no artigo 29 da Lei nº 
1.288/01, por estar caracterizado o cerceamento de defesa previsto no artigo 28, 
inciso II do mesmo diploma legal. 

 
A Representação Fazendária em fls.173/175, requer a realização de 

diligencia para atestar a regularidade dos documentos de paginas 140, 147 e 148, 
bem como, a juntada de cópias dos documentos de Arrecadação de Receitas 
Estaduais –DAREs, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2009 e do livro 
registro de entrada da empresa Dario de Queiroz Teixeira, e a apresentação do 
relatório de fatos irregulares, porventura detectados. 

 
Em atendimento foram anexadas cópias do livro registro de entrada da 

empresa Dario de Queiroz Teixeira, correspondentes ao período de outubro a 
dezembro de 2009, por meio das quais pode constatar-se o aproveitamento do 
crédito do ICMS destacado nos referidos documentos fiscais, bem como, foram 
juntadas cópias dos livros registro de entrada, de saída e de apuração do ICMS 
referentes ao mês de outubro de 2009, da autuada, através das quais se observa 
apuração de ICMS a recolher no valor de R$ 47.615,43.  

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer fls. 

232/237, recomenda que se conheça da impugnação, nega-lhe provimento para 
reformar a decisão de primeira instancia e julgar procedente o auto de infração em 
litígio. 

 
Em sessão realizada no dia 09 de agosto 2012, decidiu o Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade 
dos atos praticados a partir de fls. 239, por erro na notificação do sujeito passivo de 
fls.241 e 244 relativo à sentença de primeira instância de fls.170/172 e do parecer da 
representação fazendária de fls. 232/237. 

 
O contribuinte foi intimado, por via postal, para pagar o crédito tributário 

às fls.253 e 256, mas não se manifestou. 
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O processo foi devolvido à Agência de Atendimento de Araguatins para 

que seu titular determinasse que o sujeito passivo fosse notificado da sentença de 
primeira instância, fls. 170/172, que decidiu pela nulidade do auto de infração, bem 
como do parecer da REFAZ, fls. 232/237. 

 
Novamente o contribuinte foi intimado, por via postal (fls. 262 e 265), para 

pagar o crédito tributário e da decisão de primeira instancia que declarou nulo o auto 
de infração. 

 
Por ordem do Chefe do Contencioso Administrativo-Tributário, fls.269, o 

processo foi devolvido à Agencia de Atendimento de Araguatins para que seu titular 
determinasse que o sujeito passivo fosse notificado da sentença de primeira 
instância, fls. 170/172, que decidiu pela nulidade do auto de infração, bem como do 
parecer da REFAZ, fls. 232/237. 

 
Mais uma vez o contribuinte foi intimado, por via postal (fls.271), para 

pagar o crédito tributário e da decisão de primeira instancia que declarou nulo o auto 
de infração. 

 
Em despacho às fls. 275, o Chefe do Contencioso Administrativo 

Tributário aduz que os documentos de fls. 270 a 272 não atendeu ao que foi 
solicitado no Despacho nº 2.082/2012 de fls.260, haja vista que o crédito tributário foi 
julgado nulo e o documento de fls. 272 está intimando o sujeito passivo para 
pagamento do crédito tributário ou a apresentação de recurso voluntário ao COCRE. 
Solicita que os autos retornem à Delegacia da Receita de Araguatins para notificar o 
sujeito passivo da sentença de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária. 

 
A autuada foi intimada da sentença de primeira instância e parecer da 

REFAZ (fls. 277), mas não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 
referente à saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio. 

 
Ao analisarmos os autos, ficou constatado que a empresa encontrava-se 

enquadrada no Simples Nacional no exercício fiscalizado, conforme provam os 
documentos de fls. 153. 

 
Como é de conhecimento, a empresa em questão deverá ter tratamento 

diferenciado em relação à legislação aplicável, ou seja, existe legislação específica 
para ser aplicada em auditorias realizadas em empresas enquadradas no Simples 
Nacional, fato este que não foi obedecido no presente caso. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

assim tem decidido: 
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ACÓRDÃO Nº: 899/2008 – EMENTA:  AUDITORIA REALIZADA NO 
EXERCÍCIO DE 2007. EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES 
NACIONAL – Apresenta nulidade o lançamento que não se atêm 
apenas ao período em que o contribuinte não estava incluído ao 
Simples Nacional. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou nulo o auto de infração nº 2010/000364 no valor de R$ 45.992,48 (quarenta e 
cinco mil novecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos). 

 
 

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 2010/000364, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
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 Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, João Alberto 
Barbosa Dias, Luiz Carlos Vieira, Valcy Barboza Ribeiro e o procurador do Estado 
Henrique José Auerswald Júnior. Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do 
mês de setembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de dezembro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


