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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 007/2015 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.337 
PROCESSO No: 2012/6640/500298 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000908 
SUJEITO PASSIVO: V A TOMASI 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.054.370-7 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
I – ICMS. OMISSÃO DE REGISTRO DE SAÍDAS DE MERCADORIA EM 

LIVRO PRÓPRIO. EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 – Aplica-se a Lei 
Complementar nº 123/2006 à microempresa e à empresa de pequeno porte, 
optantes pelo Simples Nacional, que exerçam atividades incluídas no campo de 
incidência do ICMS e seja apurada omissão de receita de que não se consiga 
identificar a origem. 

 
II – ICMS. MULTA FORMAL. COMPETÊNCIA DO FISCO ESTADUAL 

PARA FISCALIZAR O REGIME UNIFICADO DO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO 
DE REGISTRO DE SAÍDAS DE MERCADORIA EM LIVRO PRÓPRIO. 
PROCEDÊNCIA – A omissão de registro de saídas de mercadorias em livro próprio 
configura infração à legislação tributária, o que impõe a aplicação de multa formal 
por descumprimento de obrigação acessória, sendo de competência do Fisco 
Estadual a fiscalização de empresas optantes do Regime Unificado do Simples 
Nacional  

 
III – ICMS. OMISSÃO DE VENDAS. SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO 

COMPROVADO. PROCEDENTE – É procedente o lançamento fiscal originado da 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, provenientes da falta de registro de 
notas fiscais de saídas em livro próprio, identificada pela ocorrência do fato gerador 
presumido em suprimento ilegal de caixa. 

 
 

RELATÓRIO 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração no 2012/000908, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inicial, referente às exigências de ICMS pela omissão de receitas, provenientes 
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das vendas de mercadorias tributáveis evidenciada pela falta de lançamento de 
notas fiscais de entradas nos livros próprios (campo 4.1) e multa formal pela falta de 
registro de notas fiscais de entradas no livro de registro de entradas (campo 5.1) no 
exercício de 2010, totalizando o valor de R$ 21.238,16, conforme auto de infração e 
termo de aditamento, fls. 50/53. 

 
Foram juntados aos autos o demonstrativo dos créditos tributários, extrato 

do simples nacional, cópia dos DANFES e cópia do Livro de Registros de Entradas 
do exercício de 2010. 

 
O sujeito passivo apresentou impugnação acompanhada de documentos, 

fls. 32/44, alegando que registra todas as suas operações fiscais, contábeis e 
financeiras, cumprindo com todas suas obrigações tributárias e que existe uma 
distorção no cálculo do ICMS, pois conforme PGDAS percebe-se que o valor é de 
R$ 1.857,18 e não de R$ 2.216,07 e que em relação à multa formal ele discorda da 
multa aplicada de 20% por ter caráter confiscatório e que é vedado pela 
Constituição, além de comprometer sua capacidade financeira, que houve confusão 
por parte do auditor quanto à tipificação da infração no campo 4.13 ao citar o art. 44 
da Lei Complementar 123/06, que não está participando de licitação, que inexiste 
fato gerador, que houve equívoco por parte do auditor e ao final, alega que o 
presente auto de infração é descabido e infundado. 

 
Chegando os presentes autos ao Contencioso Administrativo-Tributário, 

estes foram encaminhados para julgamento de primeira instância. 
 
O julgador de primeira instância por meio de despacho retornou o 

processo ao autor do lançamento para revisão de falhas processuais. 
 
Por sua vez, o autor do lançamento aditou o auto de infração e o sujeito 

passivo foi notificado do aditamento ao auto de infração e para no prazo legal 
apresentar impugnação e compareceu ao processo, por meio de seu contador 
apresentando impugnação acompanhada de documentos, fls. 57/64. 

 
Retornando o presente processo no Contencioso Administrativo-

Tributário, este foi novamente encaminhado para julgamento de primeira instância. 
 
Por sua vez, o julgador de primeira instância novamente por meio de 

despacho devolveu o processo a Agência de Atendimento para intimar o sujeito 
passivo para regularização de sua capacidade processual. 

 
O sujeito passivo foi notificado para no prazo legal regularizar a sua 

capacidade processual e compareceu ao feito apresentando contestação ao termo 
de aditamento, acompanhada de documentos, fls. 70/77, alegando preliminarmente 
que não concorda com o termo de aditamento, uma vez que fere os princípios 
vigentes do direito, que apresenta claramente favorecimento a uma das partes no 
processo, que o auto de infração não pode apresentar vícios ou erros formais em 
sua estrutura em hipótese alguma, que o auto de infração depois de cientificado ao 
contribuinte não pode sofrer alterações e ao final pede nulidade do auto de infração. 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls.78/84, a qual 

enfrentando a preliminar de mérito arguida pelo sujeito passivo assim se posicionou: 
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A preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo em relação ao 
campo 4.1 que houve confusão por parte do auditor quanto à 
tipificação da infração indicada no campo 4.13 ao citar o art. 44 da 
Lei Complementar 123/06 e que não está participando de licitação 
caiu por terra, pois o campo 4.13 do auto de infração foi aditado, 
conforme termo de aditamento, fls. 50/53 e os dispositivos legais 
ditos como infringidos foram alterados. Desta forma rejeito a 
preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo. A preliminar de 
nulidade argüida pelo sujeito passivo em contestação ao termo de 
aditamento, não fere nenhum dos princípios norteadores do processo 
administrativo, bem como, não favorece a uma das partes, não 
caracteriza cerceamento ao direito de defesa e o auto de infração 
pode sofrer alterações sim, principalmente quando impugnado pelo 
sujeito passivo, como foi no presente caso e o art. 145 do Código 
Tributário Nacional dispõe que o lançamento regularmente notificado 
ao sujeito passivo pode ser alterado em virtude de impugnação do 
sujeito passivo, por recurso de ofício e por iniciativa de ofício da 
autoridade administrativa, nos casos previstos no seu art. 149. Além 
disso, anteriormente ao julgamento de primeira instância o auto de 
infração pode ser aditado e suas omissões e incorreções não 
acarretam a sua nulidade e como se isso já não bastasse ao sujeito 
passivo foi dada a oportunidade de comparecer ao processo para 
impugnar o feito, bem como, contestar o termo de aditamento, tudo 
conforme manda o devido processo legal. Desta forma rejeito a 
preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo. 

 
No que concerne ao campo 4.1, a ilustre julgadora de primeira instância 

entende que: 
 

Desse dispositivo legal retira-se que o Simples Nacional determina o 
recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação dos 
impostos e contribuições nele relacionadas e em seguida o § 1o veio 
para dizer claramente que o fato do sujeito passivo estar enquadrado 
no regime do simples nacional ele não está excluído da incidência do 
ICMS devido na operação ou prestação desacobertada de 
documento fiscal e que em relação a tal operação é observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, ou seja, as não 
enquadradas no regime do simples nacional. Dessa forma não está 
errada a aplicação da presunção legal determinada na alínea “d”, do 
inciso I, do art. 21, da Lei no 1.287/01, em razão do amparo legal 
estabelecido pelo art. 34 da Lei Complementar no 123/06, mas 
apenas que devendo ser observada a legislação pertinente ao 
caso:... Conclui-se então que as alíquotas do Simples Nacional são 
aplicadas apenas quanto ao recolhimento dos tributos devidos 
apurados na forma dos artigos 18 a 20 da Lei Complementar no 
123/07 e que para a infração do campo 4.1 do auto de infração e 
termo de aditamento, decorrente de saídas de mercadorias 
desacobertadas de nota fiscal deve ser aplicada o regime normal de 
tributação e não o regime do simples nacional, ou seja, a legislação 
tributária estadual. Diante destas conclusões em analise ao presente 
auto de infração, é consentâneo afirmar que a infração descrita no 
campo 4.1 do auto de infração e termo de aditamento é nula, 
principalmente, porque é referente à exigência de ICMS decorrente 
da omissão de saídas de mercadorias tributáveis evidenciadas pela 
falta de lançamento das notas fiscais de entradas relacionadas na 
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planilha de fls. 03, nos livros próprios, caracterizando a omissão de 
saída de mercadorias, ou seja, saídas de mercadorias 
desacobertadas de notas fiscais e nesta hipótese deve ser 
observada a legislação estadual e não do simples nacional, tanto na 
indicação, dos dispositivos legais infringidos, das penalidades e dos 
percentuais de multa, quanto na aplicação da alíquota. Sendo assim, 
concluo que os dispositivos legais ditos como infringidos no campo 
4.13, a penalidade sugerida no campo 4.15, o percentual de multa 
indicado no campo 4.10 e a alíquota aplicada no campo 4.9, todos do 
auto de infração e termo de aditamento estão contrariando a regra 
matriz prevista no art. 13, § 1o, inciso XIII, alínea “f”, da Lei 
Complementar no 123/06 e foram aplicadas erroneamente. Desta 
forma, a exigência tributária contida no campo 4.1 do auto de 
infração e termo de aditamento é passível de nulidade por não 
indicar corretamente o dispositivo legal infringido, assim como já 
decidido em outras oportunidades pelo Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais deste Estado:... Portanto, entendo que está 
caracterizada a nulidade do campo 4.1 do auto de infração e termo 
de aditamento, fls. 50/53 por não indicar corretamente os dispositivos 
legais infringidos no campo 4.13 do termo de aditamento ao auto de 
infração, fls. 50/53, um dos requisitos essenciais e exigidos para a 
validade de parte do auto de infração previsto no art. 35 da Lei 
1.288/01. 

 
Já em relação ao campo 5.1, a julgadora a quo entende que: 
 

Observem que em nenhum momento o sujeito passivo alegou ou 
comprovou o lançamento das referidas notas fiscais, ficando apenas 
a alegar que a multa aplicada no percentual de 20% tem caráter 
confiscatório e que sua aplicação pode levar a falência sua 
capacidade financeira. Ora, são meras alegações e não modificam 
em nada a exigência tributária constante do campo 5.1 do presente 
auto de infração. Além disso, em verificação as notas fiscais 
relacionadas no demonstrativo do crédito tributário, fls. 03 e cujos 
DANFES correspondentes se encontram juntados as fls. 17/28, 
constata-se que todas elas consignam como destinatário das 
mercadorias, o sujeito passivo e em conferência ao Livro de Registro 
de Entradas do sujeito passivo, referente ao período fiscalizado e 
autuado, juntado as fls. 04/16 se constata que as mesmas não foram 
registradas, conforme determina a legislação tributária, bastando 
para tanto, apenas conferir uma a uma. Ora, a falta de escrituração 
das notas fiscais relacionadas no demonstrativo do crédito tributário 
de fls. 03 caracteriza uma evidente afronta ao art. 44 da Lei no 
1.287/01 e ao art. 247, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto no 2.912/06, tendo em vista que escriturar nos livros 
próprios, com fidedignidade, na forma e nos prazos normativos, as 
operações ou prestações realizadas, ainda que contribuinte 
substituto ou substituído, é uma das obrigações do contribuinte ou do 
sujeito passivo, vejamos:... Vejam o sujeito passivo em sua defesa 
não trouxe nenhuma prova que ilidisse o feito, desta forma, estando 
presentes no auto de infração todos os requisitos e pressupostos 
necessários à sua formalização, conclui-se que a exigência fiscal 
está correta. Sendo assim, à exigência de multa formal lançada no 
campo 5.1 do auto de infração pela falta de registro de entradas de 
mercadorias constantes das notas fiscais relacionadas no 
demonstrativo do crédito tributário, fls. 03 e conforme fazem prova os 
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DANFES juntados as fls. 17/28 correspondentes as notas fiscais e o 
livro de registro de entradas, fls. 04/16, é passível da aplicação da 
multa prevista no art. 50, inciso IV, alínea “c”, da Lei no 1.287/01, 
com redação dada pela Lei no 2.253/2009: 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou procedente 

em parte o auto de infração no 2012/000908, sendo: 
 
1. Nulo, sem análise de mérito, o campo 4.11 do auto de infração no valor 

de R$ 2.216,07, e 
 
2. Procedente o campo 5.11 do auto de infração no valor de R$ 

19.022,09, com a penalidade prevista no campo 5.15 do auto de infração, mais os 
acréscimos legais. 

 
Por fim, submete a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos da alínea “f”, do inciso IV do 
art. 56 e parágrafo único do art. 58 da Lei 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 
2.521, de 10/11/2011. 

 
O sujeito passivo voltou a se manifestar por meio de recurso voluntário às 

fls. 92/95, reiterando os argumentos de defesa da impugnação. 
 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

115, após ampla e fundamentada explanação, recomenda a manutenção da decisão 
singular. 

 
Em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, o ilustre 

representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins manifestou-se (fl. 116) 
favorável ao parecer de lavra do Representante Fazendário, determinando o retorno 
dos autos à origem, para as providências legais. 

 
 

VOTO 
 
A reclamação tributária refere-se às exigências de ICMS pela omissão de 

receitas, provenientes das vendas de mercadorias tributáveis evidenciada pela falta 
de lançamento de notas fiscais de entradas nos livros próprios (campo 4.1) e multa 
formal pela falta de registro de notas fiscais de entradas no livro de registro de 
entradas (campo 5.1) no exercício de 2010, totalizando o valor de R$ 21.238,16, 
conforme auto de infração e termo de aditamento, fls. 50/53. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

procedente o campo 5.11 do auto de infração nº 2012/000908, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 19.022,09, com a 
penalidade prevista no campo 5.15 do auto de infração, mais os acréscimos legais, e 
no campo 4.11 decide pela nulidade do auto de infração. 

 
No mérito, no que diz respeito à pretensão fiscal descrita no campo 4.11 

do auto de infração, com a devida vênia discordo do posicionamento da ilustre 
julgadora de primeira instância, pois entendo que a legislação aplicável está correta, 
não sendo causa de nulidade, vez que a meu ver deve-se aplicar a Lei 
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Complementar nº 123/2006 à microempresa e à empresa de pequeno porte, 
optantes pelo Simples Nacional, que exerçam atividades incluídas no campo de 
incidência do ICMS e seja apurada omissão de receita de que não se consiga 
identificar a origem, com esteio no que está disposto no art. 34, 39 caput, § 2º, da 
Lei Complementar nº 123, bem como na conformidade da resolução CGSN nº 94 de 
29 de maio de 2011, nos artigos 82 caput, § 2º, e 83 caput, vejamos: 

 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
 
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de 
receita existentes nas legislações de regência dos impostos e 
contribuições incluídos no Simples Nacional. 
(...) 
 
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional 
será de competência do órgão julgador integrante da estrutura 
administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o 
indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os 
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais 
desse ente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de 
novembro de 2011) 
(...) 
 
§ 2º No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça 
atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja 
apurada omissão de receita de que não se consiga id entificar a 
origem, a autuação será feita utilizando a maior al íquota prevista 
nesta Lei Complementar , e a parcela autuada que não seja 
correspondente aos tributos e contribuições federais será rateada 
entre Estados e Municípios ou Distrito Federal. (grifo nosso) 
 
 
Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional nº 94, de 29 de 
novembro de 2011 
 
(...) 
 
Art. 82. Aplicam-se à ME e à EPP optantes pelo Simples Nacional 
todas as presunções de omissão de receita existentes nas 
legislações de regência dos tributos incluídos no Simples Nacional. 
(LC nº 123, de 2006, art. 34) 
(...) 
 
§ 2º Nas hipóteses em que o lançamento do ICMS decorra de 
constatação de aquisição, manutenção ou saídas de mercadorias ou 
de prestação de serviços sem documento fiscal ou com documento 
fiscal inidôneo, nas atividades que envolvam fiscalização de trânsito 
e similares, os tributos devidos serão exigidos observada a legislação 
aplicável às demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples 
Nacional, consoante disposto nas alíneas "e" e "f" do inciso XIII do § 
1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 2006. (LC nº 123, de 
2006, art. 13, § 1º, inciso XIII, alíneas "e" e "f"; art. 33, § 4º) 
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Art. 83. No caso em que a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional 
exerça atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do 
ISS e seja apurada omissão de receita de que não se consiga 
identificar a origem, a autuação será feita utilizando a maior das 
alíquotas relativas à faixa de receita bruta de enquadramento do 
contribuinte, dentre as tabelas aplicáveis às respectivas atividades. 
(LC nº 123, de 2006, art. 39, § 2º) 

 
De acordo com a legislação acima colacionada, de forma didática e a fim 

de elucidar eventuais dúvidas, depreende-se que o art. 34 da LC 123/2006 remete a 
aplicação da legislação de regência à microempresa e à empresa de pequeno porte, 
optantes pelo Simples Nacional, no que diz respeito às presunções de omissão de 
receita, observando-se no caso em tela o art. 21, inciso I, alínea “d”, da Lei 1.287/01 
senão vejamos: 

 
Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
(...) 
 
d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou 
contabilmente; 

 
No meu entender, a escorreita interpretação do art. 34 supra, utilizando-se 

das técnicas adequadas de hermenêutica, é no sentido de que apenas quanto à 
previsão de presunções de omissão de receita aplica-se a legislações de regência 
dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional, vale dizer que apenas 
se permite o instituto da referida presunção, com base na legislação do ente 
fiscalizador, o que não permite inferir que a Lei Complementar 123/2006 deixará de 
reger as reclamações tributárias que envolvem as ME e EPP optantes pelo Simples 
Nacional. 

 
Corroborando com entendimento supra, denota-se que a combinação do 

§ 2º do art. 39 com o art. 34, todos da LC 123/2006, fulmina a questão, pois uma vez 
apurada omissão de receita de que não se consiga identificar a origem, claro está na 
norma citada que a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista na Lei 
Complementar, procedimento adotado no caso dos autos. 

 
Por conseguinte, o art. 39 da norma precitada trata da competência do 

contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional, a qual será do órgão 
julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo, cujos requisitos 
para sua fixação serão o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de 
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos 
fiscais desse ente. 

 
Assim, considerando que o sujeito passivo é optante pelo Simples 

Nacional e que não apresentou defesa capaz de ilidir o feito, verifica-se que o auto 
de infração foi lavrado em conformidade com legislação tributária vigente devendo 
ser mantido pelas razões acima. 

 
Quanto ao campo 5.1, depreende-se que a omissão de registro de saídas 

de mercadorias em livro próprio configura infração à legislação tributária, o que 
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impõe a aplicação de multa formal por descumprimento de obrigação acessória, 
prevista na legislação processual administrativa fiscal do ente federativo que efetuar 
o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, na conformidade do 
art. 39 da Lei Complementar 123/2006. 

 
Já em relação ao percentual de multa de 150%, denota-se que o referido 

percentual se deu em razão do estabelecido no inciso I e § 1º da Lei 9.430/96 com 
redação dada pela Lei 11.448/07, abaixo transcrito: 

 
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença 
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou 
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; 
(Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007) 
 
§ 1º O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste 
artigo será duplicado nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da 
Lei nº 4.502 de 30 de novembro de 1961, independentemente de 
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. 

 
Com efeito, a presunção de ocorrência de omissão de saídas de 

mercadorias tributadas, não prescinde da comprovação de conduta dolosa do 
contribuinte caracterizadora de sonegação, fraude ou conluio, cuja ausência elide a 
aplicabilidade do percentual de multa previsto no § 1º do art. 44 da Lei 11.448/07. 

 
Neste sentido, cumpre trazer à colação o que dispõe os artigos 71, 72 e 

73 da Lei nº 4.502 de 30 de novembro de 1961, senão vejamos: 
 

Art. 71. Sonegação  é toda ação ou omissão dolosa  tendente a 
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte 
da autoridade fazendária: 
 
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua 
natureza ou circunstâncias materiais; 
 
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a 
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente. 
 
Art. 72. Fraude  é toda ação ou omissão dolosa  tendente a impedir 
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas 
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto 
devido a evitar ou diferir o seu pagamento. 
 
Art. 73. Conluio  é o ajuste doloso  entre duas ou mais pessoas 
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 
71 e 72. (grifo nosso) 

 
Desta forma, à luz da legislação acima transcrita somente será aplicado o 

percentual de multa previsto no § 1º da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei 
11.448/07 quando ocorrer sonegação, fraude ou conluio, que por sua vez 
necessitam da comprovação da conduta dolosa do agente, vez que o dolo não se 
presume, deve ser provado. 
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Neste diapasão, entendo que a presunção de ocorrência de omissão de 
saídas de mercadorias tributadas não prescinde da demonstração de conduta 
dolosa do contribuinte caracterizadora de sonegação, fraude ou conluio. 

 
Assim compulsando os autos, em que pese haver a presunção de 

ocorrência de omissão de saídas de mercadorias tributadas em decorrência de 
suprimentos de caixa não comprovados, denota-se que a autoridade fiscal não 
comprovou a ocorrência de conduta dolosa do contribuinte caracterizadora de 
sonegação, fraude ou conluio, capaz de impor o percentual de multa encartado no § 
1º da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei 11.448/07. 

 
Neste mote, tem-se posicionado o Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais do Estado do Tocantins em casos análogos, vejamos: 
 

ACÓRDÃO Nº: 023/2014 – EMENTA – ICMS. AUSÊNCIA DE 
REQUISITOS LEGAIS NA ELABORAÇÃO DO AUTO DE 
INFRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA - A alegação genérica 
de ausência de requisitos legais na elaboração do auto de 
infração, desacompanhada de fundamentos jurídicos indicados 
na norma tributária, não serve a obstar a análise de mérito. II - 
ICMS. INCOMPETÊNCIA DO FISCO ESTADUAL PARA 
FISCALIZAR O REGIME UNIFICADO DO SIMPLES 
NACIONAL. PRELIMINAR REJEITADA - Compete ao Fisco 
Estadual a fiscalização de empresas optantes do Regime 
Unificado do Simples Nacional com esteio na Lei nº 2.267 de 
18.12.2009, a alegação em contrário não tem o condão de 
evitar a analise mérito. III - ICMS. OMISSÃO DE VENDAS. 
SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. 
PROCEDENTE – É procedente o lançamento fiscal originado 
da omissão de saídas de mercadorias tributadas, provenientes 
da falta de registro de notas fiscais de saídas em livro próprio, 
identificada pela ocorrência do fato gerador presumido em 
suprimento ilegal de caixa. 
 
ACÓRDÃO Nº: 048/2014 – EMENTA – ICMS. OMISSÃO DE 
REGISTRO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS EM LIVRO 
PRÓPRIO. EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES 
NACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006 – É procedente a reclamação 
tributária que exige ICMS por presunção de ocorrência do fato 
gerador do imposto sobre à omissão de receita sem 
identificação de sua origem. II – ICMS. MULTA FORMAL. 
OMISSÃO DE REGISTRO DE SAÍDAS DE MERCADORIA EM 
LIVRO PRÓPRIO. PROCEDÊNCIA – A omissão de registro de 
saídas de mercadorias em livro próprio configura infração à 
legislação tributária, o que impõe a aplicação de multa formal 
por descumprimento de obrigação acessória. 
 
ACÓRDÃO Nº: 050/2014 – EMENTA – ICMS. OMISSÃO DE 
REGISTRO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS EM LIVRO 
PRÓPRIO. EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES 
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NACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006 – É procedente a reclamação 
tributária que exige ICMS por presunção de ocorrência do fato 
gerador do imposto sobre a omissão de receita sem 
identificação de sua origem. II – ICMS. MULTA FORMAL. 
OMISSÃO DE REGISTRO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS 
EM LIVRO PRÓPRIO. PROCEDÊNCIA – A omissão de registro 
de saídas de mercadorias em livro próprio configura infração à 
legislação tributária, o que impõe a aplicação de multa formal 
por descumprimento de obrigação acessória. 

 
Diante do vasto precedente supramencionado, insta transcrever o 

disposto no art. 54-A, § 1º, da Lei 1.288/2001, senão vejamos: 
 

Art. 54-A. Os Recursos Voluntários e Reexames Necessários 
repetitivos devem receber a mesma decisão dos anteriormente 
julgados, a critério dos Conselheiros, depois de ouvido o rel ator, 
se já distribuídos, e do Presidente do COCRE, se ai nda não 
distribuídos . (Art. 54-A acrescentado pela Lei nº 2.127, de 
12/08/2009). (grifo nosso) 
 
§ 1º Consideram-se Recursos Voluntários e Reexames 
Necessários repetitivos os que tratem da mesma tese  de defesa 
relativa à mesma matéria de fato ou de direito aven tada pela 
exigência tributária por Auto de Infração e entendi mento 
consolidado pelo COCRE.  (§ 1º acrescentado pela Lei nº 2.127, de 
12/08/2009). 

 
De acordo com a norma colacionada, verifica-se que a adoção do 

procedimento constante no art. 54-A é facultativo, em que pese haver no bojo da 
precitada norma o termo “devem receber a mesma decisão dos anteriormente 
julgados”, pois faculta a sua aplicabilidade ao critério dos Conselheiros depois de 
ouvido o relator, se já distribuídos, e do Presidente do COCRE, se ainda não 
distribuídos.  

 
Assim, a meu ver, não se trata de norma cogente revestida de caráter 

imperativo absoluto a qual não comporta discussão sobre a sua aplicabilidade, do 
contrário, entendo ser facultativo a sua aplicabilidade por estar sujeita a critérios dos 
julgadores que analisando o caso concreto podem optar ou não por sua adoção. 

 
Portanto, in casu, tenho por bem adotar o procedimento previsto no art. 

54-A da Lei 1.288/2001 para decidir pela reforma da decisão de primeira instância, 
na parte que julgou nulo o campo 4.11, para julgar procedente a reclamação 
tributária e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 2.216,07 (dois mil, duzentos e dezesseis reais e sete centavos), mais os 
acréscimos legais, com a penalidade de 75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei 
9.430/96, e confirmar a decisão de primeira instância na parte que julgou procedente 
a reclamação tributária do campo 5.11 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário no valor de R$ 19.022,09 (dezenove mil, vinte e dois reais e 
nove centavos), referente ao campo 5.11, mais os acréscimos legais, constante do 
auto de infração nº 2012/000908. 

 



Publicado no Diário Oficial no 4.302, de 22 de janeiro de 2015 

 
 

11 

É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, em reexame necessário e na conformidade do art. 54-A, da Lei 
1.288/2001: 

 
a) Reformar a decisão de primeira instância na parte que julgou nulo o 

campo 4.11, para julgar procedente a reclamação tributária e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.216,07 (dois mil, 
duzentos e dezesseis reais e sete centavos), referente ao campo 4.11, mais os 
acréscimos legais; 

 
b) Confirmar a decisão de primeira instância que julgou procedente a 

reclamação tributária do campo 5.11 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 19.022,09 (dezenove mil, vinte e dois reais e nove 
centavos), referente ao campo 5.11, mais os acréscimos legais, constante do auto 
de infração no 2012/000908.  

 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Valcy Barboza 

Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, José 
Wagner Pio de Santana, João Alberto Barbosa Dias e Evaniter Cordeiro Toledo. O 
Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Presidiu a sessão de julgamento aos 17 dias do mês de dezembro de 2014, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de janeiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


