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ACORDÃO No 128/2016 
PROCESSO No: 2013/6040/501148 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000465 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.326 
RECORRENTE: L D M COM DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA 

- ME 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.403.305-0 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SIMPLES NACIONAL. MERCADORIA 
EM TRÂNSITO. ACOBERTADO COM DOCUMENTO FISCAL COM PRAZO DE 
VALIDADE VENCIDO. INIDONEIDADE. PROCEDENTE. É legítima a reclamação 
tributária, quando constatado a circulação de mercadorias, acobertadas com 
documento fiscal inidôneo conforme art. 41, § 1º e 2º e art. 43, inciso I, § 1º da Lei 
no 1.287/2001. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constitui crédito tributário por meio do auto 
de infração no2013/000465, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inicial, referente às exigências de ICMS decorrente da emissão de 
documentação fiscal considerado inidôneo com o prazo de validade vencido. 

 
Foi juntado aos autos o Demonstrativo do crédito tributário, cópias do 

termo de Apreensão, cópias e apensado aos Autos o Processo de Nº 
2012/6040/502613. 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, para no 

prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação e 
compareceu ao feito apresentando impugnação e documentos de fls. 06 á 021, com 
as seguintes alegações: 

 
Que as mercadorias que deram origem ao fato eram oriundas do mesmo 

grupo econômico, situada em outro Estado; e que a ora impugnante é empresa 
optante do Simples Nacional , o que torna indevido o pagamento do ICMS sob a 
alíquota exigida; visto que a alíquota aplicada é de 3.95%;  e o autuante considerou 
a alíquota de 17%, o que torna inaplicável dentro da legislação da microempresa. 
Solicita a improcedência dos presentes Autos. 
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 O julgador de primeira instância por meio de despacho remeteu o 
processo ao autor do lançamento para se manifestar quanto às alegações do sujeito 
passivo e apresentar o demonstrativo do crédito tributário 

 
 O autor do lançamento manifesta às 96, afirmando que em decorrência 

de o documento fiscal, ser considerado inidôneo o contribuinte tem de justapor a 
legislação tributária tocantinense em sua plenitude, anexando cópias das notas e 
terno de apreensão às fls. 26 a 95, além do demonstrativo do crédito tributário às 
fls. 112/113. 
 

Em suas considerações, o Julgador de Primeira Instância, emite 
sentença, onde julga procedente o auto de infração no 2013/000465, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário contido no campo 4.11, mais 
acréscimos legais. 
 

Intimado o sujeito passivo da decisão singular, este apresenta recurso 
voluntário, tempestivamente, alegando, em síntese, o seguinte: 
 

Que os documentos fiscais indicados como inidôneos possibilitam a 
perfeita identificação dos fatos materializados, sendo que não foi mencionado 
qualquer vício, além da validade dos documentos; Que pagou o imposto sobre a 
irregularidade apontada, afastando assim a idoneidade conforme § 2o, do art 43 da 
Lei 1.287/2001; 
 

Que não omitiu o recolhimento do imposto, e portanto somente poderia 
lhe ser aplicado multa formal por descumprimento de obrigação acessória e que a 
multa de 120% é confiscatória, citando jurisprudência do STF; 
 

E ainda aponta a ilegalidade da aplicação da alíquota de 17%, por ser 
empresa enquadrada no simples nacional. 
 

A Representação Fazendária, em parecer de fls. 156/159, após suas 
considerações, recomenda pela manutenção da decisão singular, que a julgou 
procedente o auto de infração no 2013/000465, condenando o autuado ao 
pagamento descrito no campo 4.11 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A presente lide se refere às exigências de cobrança de ICMS decorrente 

da emissão de documentação fiscal com data de validade vencida, considerando o 
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documento como inidôneo para efeito fiscal, tendo em vista que os documentos 
fiscais foram emitidos em 12 de julho de 2012 e tiveram suas validades vencidas.  

 
A pretensão fiscal do campo 4.1 está amparada no art. 45, inciso III da 

Lei 1287/01, Art.43 parágrafo 1º e Art. 20 inciso XVI alínea “a” todos da Lei 1287/01 
e a penalidade sugerida no campo 4.15 é a prevista no art. 48, inciso IV, Alínea “b” 
da Lei no1.287/01 com nova redação dada pela Lei 2253/09. 

 
Analisando os Autos, entre o cotejamento da peça inicial, a impugnação 

da defendente, e o contra arrazoamento do substituto do autor, temos o seguinte a 
julgar: 

 
                  A inidoneidade do documento fiscal esta elencada, nos dispositivos dos 
Artigos 41 e 43 da lei 1287/01: 
 

Art. 41.  Os contribuintes do ICMS e as pessoas naturais ou jurídicas 
de direito público ou privado emitirão os documentos fiscais exigidos 
em conformidade com os modelos, formas, momento e locais 
estabelecidos na legislação tributária, sempre que promoverem 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 

 
§1o As mercadorias ou os serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhados de documentos fiscais que comprovem 
a regularidade da operação ou da prestação. 
 
§2o Para os efeitos desta Lei são consideradas em situação fiscal 
irregular as mercadorias e os serviços desacompanhados de 
documentação fiscal exigida ou  acobertados por documentos 
fiscais inidôneos. 

 
Art. 43. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que: 
 
I – não contenha todas as características e requisitos estabelecidos 
na legislação; 

 
§ 1o Considera-se também inidôneo o documento fiscal que, 
comprovadamente, já tenha surtido os efeitos fiscais próprios, bem 
como os que estejam desacompanhados de documento de controle, 
quando exigido pela legislação tributária, e aqueles que se 
encontrem com prazo de validade vencido . 

 

O Termo de Apreensão de nº 2012/00123, fora lavrado em 20/08/2012, 
os documentos fiscais que acobertaram a operação de mercadoria foram emitidos 
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na data de 12/07/2012, e o vencimento dos documentos fiscais operou-se em 
30.07.2010 e 19.05.2012. 

 
A recorrente alegou que os documentos fiscais indicados como inidôneos 

possibilitam a perfeita identificação dos fatos materializados, sendo que não foi 
mencionado qualquer vício, além da validade dos documentos; Que pagou o 
imposto sobre a irregularidade apontada, afastando assim a idoneidade conforme § 
2o, do art 43 da Lei 1.287/2001; Que não omitiu o recolhimento do imposto, e 
portanto somente poderia lhe ser aplicado multa formal por descumprimento de 
obrigação acessória e que a multa de 120% é confiscatória, citando jurisprudência 
do STF; e ainda aponta a ilegalidade da aplicação da alíquota de 17%, por ser 
empresa enquadrada no simples nacional. 

 
Constata-se que os documentos que deram cobertura a transferência de 

mercadoria, as notas fiscais de números 051 á 065 com emissão em 12/07/2012 
perderam o prazo de validade em 30.07.2010 e as notas fiscais de números 181 á 
200, tiveram sua validade até 19.05.2012, comprovando assim, que os documentos 
fiscais eram inidôneos para uso em qualquer transação. 

 
Em recurso, o contribuinte alega que a aplicação da alíquota de 17% 

sobre a base de cálculo é uma ilegalidade, tendo em vista ser uma microempresa 
optante do Simples Nacional;  e que a multa de 120% é abusiva, alertamos porém, 
que a legislação tributária tocantinense trata o documento fiscal considerado 
inidôneo, em igualdade com a empresa de escrituração normal, perdendo portanto 
todos os benefícios fiscais. 

 
Deve-se ressaltar que o crédito tributário é referente à mercadorias 

transportada com notas fiscais inidôneas, situação análoga a mercadorias 
desacobertadas de documento fiscal, conforme a legislação estadual, tendo o 
mesmo tratamento infracional e penal. Além da previsão legal contida na Resolução 
CGSN no 94/2011, que a segui vejamos: 

 
Art. 5o A ME e EPP optante pelo Simples Nacional deverá recolher 
os seguintes tributos, devidos na qualidade de contribuinte ou 
responsável, nos termos da legislação aplicável às demais pessoas 
jurídicas, além daqueles relacionados no art. 4o: (Lei Complementar 
no 123, de 2006, art. 13, § 1o, incisos I a XV) 
 
(...) 
 
X – ICMS devido: 
(...) 
 
f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal; 
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Portanto, do todo analisado, verifica-se que a defendente, incorreu na 
pratica de infração descrita na legislação tributária, e a Fazenda Pública Estadual, 
agiu de forma legal, em considerar os documentos fiscais desta operação de 
circulação de mercadoria, como inidôneos, constituindo o presente crédito tributário. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso ao auto de infração de nº 

2013/000455, nego-lhe provimento; e julgo PROCEDENTE a constituição do crédito 
tributário, condenando o sujeito passivo ao pagamento do valor de R$ 8.745,65, 
mais cominações legais. 

 
 

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, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a 
reclamação tributária constante do auto de infração no 2013/000465 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 8.745,62 (oito mil, 
setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), referente o campo 
4.11, mais os acréscimos legais. O representante fazendário Hyun Suk Lee fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José 
Wagner Pio de Santana, Osmar Defante, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. 
Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2016, 
o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dez dias do mês de novembro de 2016. 
 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 


