
                      Publicado no Diário Oficial de no 5.010 de 13 de dezembro de 2017 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Contencioso Administrativo-Tributário 
 

Pag  1/4 
 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 
 
ACÓRDÃO No: 

 
227/2017 

PROCESSO No: 2013/7040/500107 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001408 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 3.551 
INTERESSADO:  W. COELHO JUNIOR 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.423.068-8 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

MULTA FORMAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SPED. 
LEVANTAMENTO CONCLUSÃO FISCAL. IMPROCEDENTE – É improcedente a 
reclamação tributária quando o levantamento elaborado é inadequado para empresa 
do Simples Nacional e autor do procedimento se manifesta pela improcedência do 
lançamento.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio do auto de infração nº 
2013/001408, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial referente a exigência de MULTA FORMAL nos períodos de 01/01/2010 a 
31/12/2012, no valor original total de R$ 4.500,00, sendo alterado por termo de 
aditamento (fls.04) passando o valor original total para R$ 25.688,99, conforme 
campos 4.11, 5.11 e 6.11 do auto de infração. 

 
Foram juntados aos autos levantamentos de conta mercadorias – 

conclusão fiscal, notas explicativas e declaração do contador (fls.05 a09). 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal em 

02/07/2013 (fls.11/12), apresentando impugnação tempestiva em 02/08/2013 
(fls.13/24). 

 
Através do despacho n° 155/2014, o julgador de primeira instância 

devolve o processo ao autor dos procedimentos ou seu substituto legal para 
manifestar sobre as alegações do contribuinte, revisar os campos 4.1, 5.1, 6.1 e 
juntar consulta do simples nacional (fls. 27/28). 

 
O Auditor do procedimento manifesta pela nulidade do Auto de infração 

por ter sido constituído ao arrepio da legislação pertinente e pede para ser 
encaminhado à Delegacia de Polícia Especializada como notícia crime (fls.31). 
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A presente lide se refere à exigência de MULTA FORMAL pela não 

entrega de informações relativas as operações que praticou nos períodos de 
01/01/2010 a 31/12/2012, no valor original total de R$ 4.500,00, sendo alterado por 
termo de aditamento (fls.04) passando o valor original total para R$ 25.688,99, 
conforme campos 4.11, 5.11 e 6.11 do auto de infração. 

 
A pretensão fiscal está amparada no artigo 44, inciso II da Lei n° 

1.287/01, c/c com o artigo 44, inciso XXI da Lei n° 1.287/01.  
 
O sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração, a 

intimação é válida, por cumprirem os mandamentos do art. 22 da Lei n° 1.288/01 
com redação dada pela Lei 1.304/02, a impugnação ao auto de infração é 
tempestiva por ser apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 26 da Lei n° 
1.288/01 e no item 1, da alínea “f”, do inciso IV, do art. 26 da Lei n° 1.288/01 com 
redação dada pela Lei n° 2.598/12, produzindo efeitos a partir de 23 de Dezembro 
de 2011 e foi apresentada pelo próprio contribuinte nos termos do caput do art. 20 
da Lei n° 1.288/01, com redação dada pela Lei n° 2.521/11. 

 
O contribuinte, ao ser intimado do auto de infração, tempestivamente 

comparece aos autos apresentando impugnação (fls.13/24), pede a improcedência 
do auto de infração porque a empresa está enquadrada no simples nacional e não 
respeitar a constituição federal, decisão do COCRE que não aceita autuações ilegais 
e desprovidas de segurança jurídicas, bem como os levantamentos enviados de 
erros e vícios, além de não obedecer a boa técnica de auditoria. 

 
Pois bem, foi analisada a impugnação arguida pela autuada em relação a 

empresa está enquadrada no simples nacional, portanto, não cabe a constituição do 
crédito por meio dos levantamentos realizados, nesse sentido foi também a 
manifestação do autor do procedimento. 

 
Analisando a documentação juntada nos autos, não resta dúvida de que  

razão assiste ao sujeito passivo, pois ficou comprovado que o autor do procedimento 
se equivocou ao interpretar as legislações pertinentes ao constituir o crédito 
tributário. 

 
Foi proferida a decisão de primeira instância que decidiu nulo o auto de 

infração n° 2013/001408, absolvendo o sujeito passivo do pagamento dos créditos 
tributários indicados no Termo de Aditamento na (fls.04).  
 

Sendo esta submetida à apreciação do Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais e dada vista a Representação Fazendária esta se manifestou pela 
confirmação da sentença de primeiro instancia (fls.36/37). 
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Notificado o sujeito passivo da decisão de primeira instância e da 
manifestação da Representação da Fazendária o mesmo não compareceu ao feito, 
o processo retornou ao CAT para julgamento. (fls. 41). 

É o Relatório. 
 

 
VOTO 

 
 
Os créditos tributários constituídos contra o sujeito passivo identificado na 

inicial tratam-se de multas formais pela não entrega de informações relativas às 
operações que praticou. 

 
O autor do procedimento efetuou levantamentos conclusão fiscal 

apurando omissão de saídas de mercadorias tributadas, mas aplicou multa formal 
com base na falta de entrega de informações ou informações divergentes das 
constantes do documento fiscal, utilizadas pelo SINTEGRA/ICMS, ou seja, as 
descrições dos atos ilícitos não guardam qualquer relação com os levantamentos e 
as penalidades aplicadas. 

 
O processo foi devolvido para diligências pelo julgador de primeira 

instância, mas o autuante se manifestou pela improcedência do feito, com base no 
fato de que a empresa é optante do Simples Nacional e, portanto, não tem 
obrigatoriedade de efetuar a escrituração dos livros fiscais de saídas e de apuração 
do ICMS. 

 
Desta forma, entendo que o sujeito passivo não infringiu a legislação 

tributária. O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais tem decisão sobre o 
assunto. Vejamos: 

 

ACÓRDÃO Nº.: 029/2016  

EMENTA: MULTA FORMAL - DESCUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE ENTREGA DO 
DOCUMENTO DE INFORMAÇAO FISCAIS - DIF. CONTRIBUINTE 
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - é improcedente a aplicação 
de multa formal pela falta de entrega do DIF de contribuinte optante 
pelo simples nacional. 
 

Por todo o exposto, voto pela reforma da decisão singular e julgo 
IMPROCEDENTE o auto de infração n° 2013/001408 para absolver o sujeito passivo 
dos valores constantes do termo de aditamento às fls. 04. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
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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, em reexame necessário, reformar a decisão de 
primeira instância, para julgar improcedentes as reclamações tributárias constante 
do auto de infração de no 2013/001408 e absolver o sujeito passivo da imputação 
que lhe faz nos valores de R$ 4.682,72 (quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais 
e setenta e dois centavos), R$ 16.802,80 (dezesseis mil, oitocentos e dois reais e 
oitenta centavos), R$ 4.203,47 (quatro mil, duzentos e três reais e quarenta e sete 
centavos), referente aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, alterados os valores 
pelo Termo de Aditamento fls. 04. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar Defante, 
Ricardo Shiniti Konya, Edson José Ferraz e Heverton Luiz de Siqueira Bueno. 
Presidiu a sessão de julgamento aos onze dias do mês de maio de 2017, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos sete dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

Josimar Junior de Oliveira Pereira 
Conselheiro Relator 


