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ACÓRDÃO No: 106/2017 
PROCESSO No: 2014/6140/500790 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/002241 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.589 
INTERESSADO: ELETRO PORTO LTDA - ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.441.931-4 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. OMISSÃO DE VENDAS. CONCLUSÃO FISCAL. CERCEAMENTO 

A DEFESA. SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS E NÃO REGISTRADAS NO 
LIVRO PRÓPRIO. LEVANTAMENTO INADEQUADO. NULIDADE. A falta de registro 
de operações de entrada de mercadorias legitima o fisco a exigência do ICMS 
devido, nos termos do inciso II, Art. 44 da Lei 1.287/2001.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração n° 2014/002241 contra o sujeito passivo qualificado na peça inicial, 
referente a omissão de receitas provenientes das vendas de mercadorias tributáveis, 
identificadas no Levantamento do Movimento Financeiro e Levantamento da Conta 
Mercadoria. 

 
Foi juntado aos autos, cópias do extrato do Simples Nacional, 

Levantamento do Movimento Financeiro e Levantamento da Conta Mercadoria. 
 
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 tempestivamente apresentando impugnação e documentos de 
fls. 09 a 26, com as seguintes alegações: 

 
Alega que a Fazenda Pública, não deu o tratamento diferenciado previsto 

no art. 13 da Lei Complementar 123/2006, especialmente a respeito da alíquota, por 
ser optante do Simples Nacional, deveria ser adotada a alíquota escalonada para o 
ICMS que variam de 1,25% a 3,95%, sendo impertinente a alíquota de 17%. E que 
de acordo com as regras previstas na Resolução CGSN 94/2011, a omissão de 
receita deverá ser tributada na forma do Simples Nacional.  

 
Que não foi considerado, para análise o Livro Caixa, e o levantamento foi 

feito baseado somente no livro de Entradas e Saídas, e foi usado o item caixa inicial. 
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O sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração, as 

intimações são válidas, por cumprirem o art. 22 da Lei n° 1.288/2001, com redação 
dada pelas Leis n° 1.304/2002 e 1.807/2007, a impugnação e a contestação ao 
termo de aditamento são tempestivas por serem apresentadas dentro do prazo legal 
previsto no item 1, da alínea “f”, do inciso IV, do art. 26 da Lei n° 1.288/2001, com 
redação dada pela Lei n° 2.598/2012, produzindo efeitos a partir de 23 de dezembro 
de 2011, e foram apresentadas pelo sujeito passivo, nos termos do caput do art. 20 
da Lei 1.288/2001, com redação dada pela Lei n° 2.521/2011. 

 
Portanto, de todo exposto, após analisar todos os fatos de matéria e 

direito, constatou que a exigência tributária, não impera certeza de legalidade e 
liquidez, visto que houve meios métodos ineficazes para a sua constituição, no que 
tange a respeito do demonstrativo usado, alíquota inerente, e certeza de dados e 
valores aplicados. 

 
O Julgador de Primeira Instância recomenda que seja julgado 

improcedente o auto de infração n° 2014/002241, absolvendo o sujeito passivo da 
imputação pecuniária nos valores de:  

 
Campo 4.11 – valor originário de R$ 1.905,08 
Campo 5.11 – valor originário de R$ 7.640,53 
 
A Representação Fazendária do Estado do Tocantins entende que a 

técnica de auditoria utilizada pelo autor do feito, é totalmente inadequada e padece 
de vícios formais incorrigíveis, impondo a declaração de improcedência de todo o 
feito, confirmando a decisão de Primeira Instância. 

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
A presente demanda contempla duas exigências tributária referente a 

ICMS decorrentes da operação, omissão de vendas, conclusão fiscal, conforme foi 
constatado por meio de levantamento conta mercadorias, no período de 01/07/2012 
à 31/12/2012, e 01/01/2013 à 31/12/2013. 

 
Visto, analisado e discutido o presente auto, é válido destacar que todos 

os requisitos mínimos e necessários na lavratura do auto de infração estão previstos 
no art. 35 da Lei no 1.288/2001, com as alterações dadas pela Lei no 2.521/2011 e 
devem obrigatoriamente serem observados, sob pena de caracterizar cerceamento 
de defesa e consequentemente a nulidade do auto de infração. 
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Analisando a natureza infracional e os levantamentos fiscais (fls.02/05) 
não há dúvida que não foi observado pelo autor do lançamento disposto no art. 35, 
inciso I, alínea “d” da Lei no 1.288/01, com redação dada pela Lei no 2.521/11, são 
passíveis de nulidade, e acarretam ineficácia do crédito tributário. 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
Inciso I, alínea “d” formaliza a exigência do crédito tributário; do 
dispositivo legal infringido, da Lei n° 1.288/01, com redação dada 
pela Lei n° 2.521/11. 
 

Desta forma, está correta a decisão de Primeira Instância que julgou 
improcedente o presente auto de infração, pois a empresa é optante do Simples 
Nacional, portanto deverá obedecer às regras e os ditames das leis, que regem esta 
situação tributária, a Resolução CGSN 10/2007 em seu art. 3°, estabelece, sobre a 
obrigatoriedade dos livros fiscais e contábeis, deste segmento tributário: 

 
                Art. 3° As ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional dever 
                 deverão adotar para os registros e controles das operações e  
                 prestações por ela realizadas: 
 
                 I – Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua  
                 movimentação financeira e bancária; 
          
                 II – Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar 
                 registrados os estoques existentes no término de cada ano- 
                 calendário, quando contribuinte do ICMS; 
  
                 III – Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, destinado à  
                 escrituração dos documentos fiscais relativos às entradas de  
                 mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de transporte e  
                 de comunicação efetuadas a qualquer título pelo   
                 estabelecimento, quando contribuinte do ICMS; 

 
                Diante do exposto em reexame necessário, decido acolher a preliminar de 
nulidade do campo 5.11 por cerceamento de defesa e julgar extinto sem análise de 
mérito. Fica definitivamente julgado em primeira instância, o campo 4.11, conforme 
art. 58, parágrafo único da Lei 1.288/2001. 
  

É como voto. 
 
 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do campo 
5.11 por cerceamento a defesa, arguida pelo conselheiro relator e extinto sem 
análise de mérito. Fica definitivamente julgado o valor R$ 1.905,08 pela 
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improcedência em primeira instância, referente o campo 4.11, conforme art. 58, § 
único da Lei 1.288/2001. O Representante Fazendário Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e pediu o refazimento 
dos trabalhos de auditoria em relação ao campo 5.11, conforme prevê o Regimento 
Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Osmar Defante, 
Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a 
sessão de julgamento aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2017, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e nove dias do mês de junho de 2017. 
 

 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 
 
 

Osmar Defante  
Conselheiro relator 


