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ACÓRDÃO No:   079/2017  
PROCESSO No:   2015/6040/503662 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.450 
AINF No:                       04800020150368100002518201503 

  RECORRENTE:                           COMERCIAL DE TECIDOS Z M LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:  29.066.487-0 
RECORRIDA:    FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO 

DE RECEITAS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. PROCEDENTE. É 
procedente a reclamação tributária proveniente de omissão de receita com a 
consequente majoração de alíquotas, pala não escrituração de notas fiscais de 
entradas, presunção prevista no art. 21 da Lei 1.287/2001. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A fazenda publica estadual constitui o credito tributário por 
meio de lançamento de oficio em auto de infração e notificação fiscal - AINF, do 
tratamento jurídico diferenciado em simples nacional. Nas reclamações 
tributárias referente à omissão de receitas – falta de emissão de documento 
fiscal e insuficiência de recolhimento – diferença de alíquota, relativo ao 
exercício de 2010. 

 
Trata-se de participante do sistema único do regime do simples 

nacional, micro empresa – me com tratamento jurídico – tributário diferenciado 
pela lei complementar nº 123/2006, e resoluções CGSN (comitê gestor do 
simples nacional) do regime simplificado nacional.  

 
Cabe ressaltar que o processo em Contencioso Administrativo 

Tributário, relativo ao Simples Nacional, será de competência do órgão julgador 
do Ente Federativo, do respectivo lançamento efetuado em AINF. E obedecidos 
os dispositivos legais atinentes, deste Ente Federado, conforme preceitos no 
Artigo 39, caput, da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
Trás para a omissão de receitas – falta de emissão de 

documento fiscal, da infração em enquadramento legal no código 33330009, 
(fls. 04), que, em síntese, o sujeito passivo omitiu receitas, provenientes de 
vendas (saídas) de mercadorias tributáveis, ocorridas por deixar de registrar / 
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escriturar em livros fiscais próprios de entradas - lre, as notas fiscais 
eletrônicas, de aquisição de mercadorias, destas entradas no estabelecimento 
no período de 01.01.2010 a 31.12.2010 no fato gerador presumido previsto em 
art. 21, inciso i, alínea “d”, lei 1.287/01; combinada com art. 34 da lei 
complementar nº 123/2006. 

 
Da insuficiência de recolhimento – diferença de alíquota; é 

procedido automaticamente com o recálculo das alíquotas previstas no anexo I 
da lei complementar 123/2006, quando se identifica a omissão de receita, vez 
que os valores das omissões são adicionados aos valores que o contribuinte 
declarou ao simples nacional.  

 
Quanto maior é o faturamento, maiores são as alíquotas dos 

tributos, e foi esse motivo que ocasionou o lançamento da diferença de alíquota 
em relação aos valores já declarados pelo sujeito passivo, portanto a origem da 
reclamação tributária. Da infração em enquadramento legal no código 
33332001 (fls. 04). 

 
De referida ação fiscal foi apurado o crédito tributário para: 

Impostos e contribuições ao ente Federativo, União e Estado, no valor total de 
R$ 10.180,58, deste sendo R$ 1.543,60 de ICMS ao Estado do Tocantins. 

 
A autuante juntou aos autos cópias destes auto de infração do 

simples nacional, demonstrativo de valores apurados por insuficiência de 
recolhimento, e demonstrativo de valores de impostos / contribuições sobre 
diferenças apuradas, cópia de levantamento das notas fiscais de entradas não 
registradas, cópia de informações complementares, cópias de DANFE’s, cópias 
do Livro Registro de Entradas, cópia de BIC. Acostados as fls. 02 a 94 dos 
autos. 

 
O sujeito passivo foi intimado fls. 95, deste auto de infração, 

através da agencia de atendimento de palmas, por via postal ar-correio, fls. 95 
a 96, na data de 25.08.2015, retornando a correspondência, no indicativo 
mudou-se, na data de 31.08.2015 

 
Novamente intimado por edital via diário oficial do Estado – 

DOE, nº 4.455, com data de 11/09/2015 (sexta feira) a dar ciência ao sujeito 
passivo, sem no entanto, comparecer aos autos, no prazo previsto em 
legislação. 

 
O supervisor da agencia de atendimento lavra o termo de 

revelia, em 23/10/2015, declarando revel o sujeito passivo na data de 
21/10/2015, encaminhando o processo ao CAT. 
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Em despacho ás fls. 99-Verso deste processo, O Presidente do 
Contencioso Administrativo Tributário – CAT observa que, Tendo em vista as 
intimações constantes nos autos trazerem insegurança, entende ser devido 
“todo” o esgotamento previsto em Lei, no proceder com a intimação, para com 
o sujeito passivo. Podendo caracterizar o cerceamento do direito de defesa. 
Assim e dentro de suas prerrogativas, chama o processo à ordem nos 
preceitos do Art. 8º, do Decreto 3.198/2007, para reabertura de prazo ao 
contribuinte, a apresentar impugnação aos autos. 

 
Comparece e apresenta-se o sujeito passivo, por meio de seu 

causídico habilitado legalmente, ao Contencioso Administrativo Tributário, com 
impugnação ao auto de infração, protocolada e recebida no CAT em 
02.12.2015, a requerer o seu acatamento, devido não ter sido notificada por 
aviso AR-ar-correio, por não constar o ciente e estar em branco. Exige-se que 
o interessado demonstre ter esgotado todos os meios ordinários disponíveis, 
para que na tentativa de localização, alcance a parte adversa. Nesse sentido 
cita e trás vários textos referenciais a matéria, de agravo regimental de recurso 
especial. 

 
Reportando a defesa de impugnação ao auto de infração, nos 

fatos e razões a que alega e argumenta. 
 
Não consta argüição em preliminar. 
 
De mérito, alega a inconsistência na aplicação do auto de 

infração ora combatido, de início, destaca a Lei Complementar no 87, de 
13/09/1996, que dispõe sobre o ICMS, onde em momento algum faz disposição 
de presunção na ocorrência de fato gerador do ICMS. Assim não poderia a 
auditora se referir com base em presunção. 

 
Acrescenta que a empresa apresenta escrituração contábil 

regular, que também vai de encontro à presunção para o lançamento 
mencionado. Outro ponto alegado é não possuir indícios de insuficiência de 
caixa, logo pressupõe não existir omissão de receita. Ressalta que ausência de 
registro das notas fiscais, no livro de entrada, aconteceu por falha no fluxo de 
documentos, não caracterizando por si só omissão de receita. 

 
De outro lado, alega ser a empresa optante pelo Simples 

Nacional, por conseqüência deverá ser aplicada a legislação pertinente. E a 
rigor que a Lei Complementar 123/2006, não disciplina a questão de omissão 
de receita, não podendo servir de estribo para a referida autuação. 

 
Alega a inexistência de fato gerador. ocorrência de caso fortuito 

ou força maior. incêndio que destruiu todas as mercadorias da empresa 
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impugnante em 27 de março de 2013, as instalações e todas as mercadorias 
sucumbiram a um incêndio, como constatado em boletim de ocorrência, laudo 
criminal, e outros documentos. O fisco estadual foi comunicado, da perda total 
da mercadoria em estoque. Apresenta e anexa copias de documentos. 

 
Alega ainda, a fragilidade da autuação fiscal. confissão quanto 

a impossibilidade de precisar a data do fato gerador. que, verifica-se a 
fragilidade na autuação, sequer soube precisar a data da ocorrência do fato 
gerador, tal data é elementar para influenciar no valor “quantum debeatur”, com 
correção e juros moratórios. 

 
Ademais em violação ao art. 884, DO CC, O Código Civil, 

inovou trazendo do principio que condena o enriquecimento sem causa justa à 
custa de outrem. A violação do art. 131, DO CPC, Que cabe ao Juiz apreciar 
livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes nos autos. 
Impõe-lhe o dever de indicar, em sentença, motivos que lhe formaram o 
convencimento. 

 
E ainda o auto de infração inconstitucional, afronta ao art. 5o, 

Inciso LIV – razoabilidade e proporcionalidade. No sentido de que “ninguém 
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.” 

Ante ao exposto, requer e Pede-se pela improcedência do auto 
de infração, ora combatido conforme argumentos transcritos. 

 
O processo é enviado ao Julgador de Primeira instância, para 

os procedimentos inerentes. Que em suas verificações faz despacho 
CAT/JPI/ELL nº 146/2016, considerando não constar informações na origem 
sobre insuficiência de recolhimento – diferença alíquota, e retorna o processo a 
autuante, para sanear ao questionado. 

 
A autuante de pronto faz suas considerações esclarecendo de 

forma técnica já constar dos autos o Demonstrativo solicitado acostados as fls. 
10 a 13, e como não houve nenhuma alteração, sendo desnecessária nova 
Intimação ao sujeito passivo 

 
O processo é encaminhado a julgadora de primeira instância 

para sua análise e a sentenciar. 
 
Advém a sentença proferida pela julgadora de primeira 

instância, emitindo o seu relatório dos fatos impugnativos, e nos seus 
Fundamentos de Fato e de Direto. Pugna que diante dos fatos alheios a 
vontade das partes recebe a impugnação, acompanhada dos documentos 
anexos, por tempestividade, e dela passa a analisar. Não foram argüidas 
preliminares. As pretensões Fiscais estão corretamente tipificadas e 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.859, de 04 de maio de 2017 

  

 

 

  
 Contencioso Administrativo-tributário 
 

5 

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 

fundamentadas na legislação vigente á época. Nos fatos narrados e da farta 
documentação juntada aos autos, é possível afirmar que a pretensão do Fisco 
Estadual, nesta Reclamação Tributária vinda de OMISSÃO DE RECEITAS - 
falta de emissão de documento fiscal, e INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO 
– Diferença alíquota, deve prevalecer. 

 
Pois discorda da aplicação da Lei Complementar 87/96, 

quando as regras previstas são da Lei Complementar 123/06, onde cita e trás 
varias fundamentações, inclusive, Da omissão de Receita em Art. 34. LC 
123/06, E Da ação ou omissão constituir Infração, nos meandros do Art. 13, LC 
123/06, e considera-se ocorrida a infração, omissão de receitas, diferença de 
base de cálculo, e insuficiência de recolhimentos dos tributos do Simples 
Nacional, mandamentos em Art. 14, LC 123/06 e Resoluções CGSN. 

 
Ressalte-se que não discorda do sujeito passivo, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, no caso de incêndio. Porém no presente caso o 
período fiscalizado foi de exercício de 2010, no entanto conforme 
documentação anexada, o incêndio ocorreu em 27/03/2013, posterior ao 
exercício fiscalizado. 

 
Quanto ao ECF – Emissor de Documento Fiscal, não é 

argumento válido, nos prova exatamente ao contrário, e nos demonstra que 
ocorreu omissão de receitas, pela falta de registro de aquisições de 
mercadorias em Notas Fiscais não escrituradas e não registradas em Livro 
Registro de Entrada. Caracterizando a presunção de saídas de mercadorias 
desacobertadas de Notas Fiscais. E que o próprio Sujeito Passivo confessou a 
ausência da escrituração desta Notas Fiscais, que motivaram a omissão de 
receitas, 

 
Combate as demais alegações e argumentos suscitados do 

sujeito passivo. 
 
Entende a Sentenciadora, que o Iimpugnante não apresentou 

provas robustas e necessárias para tornar a Reclamação Tributária ineficaz, 
em vista dos Levantamentos Fiscais produzidos em evidencias das Infrações, o 
que qualifica para a peça basilar. 

 
Diante do exposto, conhece da Impugnação apresentada, 

Nega-lhe provimento e julga procedente o auto de infração, condenando a 
autuada do pagamento dos créditos tributários alencados. 

 
Pede para intimar o sujeito passivo da sentença nos valores 

condenados. 
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O Sujeito passivo é intimado da singular que lhe é 
desfavorável, e inconteste apresenta-se com recurso voluntário, nas alegações 
e argumentos a que pretende ilidir o feito fiscal. 

 
O recurso voluntário, é tempestivo, não argüiu preliminar. No 

mérito, trás e reprisa as mesmas teses de defesa da peça impugnatória, nada 
apresentando de fato novo ou acrescentar argumentos que mereça apreciação. 

 
Encaminhado o processo para manifestação da representação 

fazendária, neste recurso voluntário á sentença singular está em parecer, diz, 
ao observar os argumentos e alegações, serem os mesmos de impugnação 
apresentada, de onde foram à contendo combatidas pela julgadora singular.  

 
Conclui com assertivas aos fundamentos discorridos, deve 

prevalecer a exigência tributária, sugerindo manutenção da Sentença de 
Primeira Instância, a fim de que o COCRE julgue procedente o auto de 
infração. 

 
É em síntese o relatório. 

 
 

VOTO 

 

Vistos, analisados e discutidos o presente processo. Tem-se 
que a Fazenda Pública Estadual, por meio de sua Agente auditora fiscal, 
reclama em lançamento efetuado através do Auto de Infração e Notificação 
Fiscal - AINF, Que, O Sujeito Passivo Omitiu Receitas, provenientes de Vendas 
(Saídas) de mercadorias tributáveis, ocorridas por deixar de Registrar / 
escriturarem em Livros Fiscais próprios de Entradas - LRE, as Notas Fiscais 
Eletrônicas, de aquisição de Mercadorias, destas ENTRADAS no 
estabelecimento no período de 01.01.2010 a 31.12.2010. No Fato gerador 
presumido previsto em arrt. 21, inciso I, alínea “d”, Lei 1.287/01; combinada 
com Art. 34 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
Da insuficiência de recolhimento – diferença de alíquota; Em 

que; é procedido automaticamente com o recálculo das alíquotas previstas no 
Anexo I, da Lei Complementar 123/2006, quando se identifica a OMISSÃO DE 
RECEITA, vez que os valores das OMISSÕES são adicionados aos Valores 
que o Contribuinte declarou ao Simples Nacional.  

 
Quanto maior é o faturamento, maiores são as alíquotas dos 

tributos, e foi esse motivo que ocasionou o lançamento da diferença de alíquota 
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em relação aos valores já declarados pelo sujeito passivo, portanto a origem da 
reclamação tributária. Da Infração em enquadramento legal no Código 
33332001 (fls. 04). 

 
Da referida ação fiscal foi apurado o crédito tributário para: 

Impostos e contribuições ao ente Federativo, União e Estado, no valor total de 
R$ 10.180,58, deste sendo R$ 1.543,60 de ICMS ao Estado do Tocantins. 

 

Analisadas as alegações e argumentações de defesa apresentadas 
em impugnação pelo sujeito passivo, nas contra razões e decisão proferida em 
sentença por julgador de primeira instância administrativa, e, em manifestação 
verbalizada pela representação fazendária, escrita e oralmente. é de se 
concluir que; 

Deste recurso voluntário, é tempestivo, não argüiu preliminar. No 
mérito, trás e reprisa as mesmas teses de Defesa da peça Impugnatória, nada 
apresentando de fato novo ou acrescentar argumentos que mereça apreciação. 

No entanto, no principio da ampla defesa e do contraditório, 
das razões recursais, contra arrazoamos aos argumentos apresentados, onde 
se engana sobejamente o ilustre patrono do sujeito passivo, quanto a ter 
escrituração contábil regular, e, regência a ser aplicada da Lei Complementar 
nº 87/1996, para com o Autuado e Recorrente, haja vista serem impróprias. 
Vez que Se trata de participante do Sistema Único do Regime do Simples 
Nacional, Micro Empresa – ME com tratamento Jurídico – Tributário 
diferenciado pela Lei Complementar nº 123/2006, e Resoluções CGSN (Comitê 
Gestor do Simples Nacional) do Regime Simplificado Nacional.  

 

Na alegação de inexistência de fato gerador devido ao incêndio 
ocorrido em 23 de março de 2013, nas instalações da Recorrente, foi sim 
consignada em Sentença Singular, da qual compartilho com a Julgadora de 
Primeira Instância, haja vista serem as reclamações tributárias provenientes do 
período e exercício de 2010. Desta forma anterior ao fatídico incêndio ocorrido 
em 23.03.2013. Portanto, são improcedentes tais alegações. 

Quanto à existência do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – 
ECF, muito bem dito pelo nobre Causídico, apontam as vendas efetivamente 
saídas através do equipamento. No entanto ressalta-se que se trata de Entrada 
de mercadorias através de Notas Fiscais Eletrônicas não escrituradas e ou 
omitidas de Registros em livro Registro de Entrada, onde salvo prova em 
contrário, se pode presumir Saídas (vendas) sem emissão de Nota Fiscal, nos 
preceitos do Art. 21, inciso I, alínea “d”, Lei 1.287/01, “verbis”: 
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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; 

 

Quanto a Violação ao Art. 884, do CC, Violação ao Art. 371 do novo 
CPC, Afronta ao Art. 5º, inciso LIV, CF/88, não são pertinentes as reclamações 
tributárias, pois estas estão intimas a obrigatória vinculação à Lei 
Complementar nº 123/66. 

Vê se que razão não assiste ao Sujeito Passivo, pois deixa de 
apresentar defesa ao mérito das reclamações tributárias interpostas 

diante de todo o exposto, conheço deste recurso voluntário, 
tempestivo, para negar-lhe provimento, e, voto para manter e confirmar a 
decisão em sentença proferida da julgadora de primeira instância, que julgou 
procedente as exigências tributárias, deste auto de infração e notificação fiscal 
- ainf nº 04800020150368100002518201503, condenando o sujeito passivo ao 
recolhimento dos valores da imputação que lhe foi dirigida através desta peça 
basilar em evidência.  

 

É como voto. 

 

 

DECISÃO 

 

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 as reclamações tributárias constante do AINF no 
04800020150368100002518201503 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de  IRPJ R$ 198,02 (cento e 
noventa e oito reais e dois centavos), CSLL R$ 198,02 (cento e noventa e oito 
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reais e dois centavos), COFINS R$ 622,86 (seiscentos e vinte e dois reais e 
oitenta e seis centavos), PIS R$ 142,17 (cento e quarenta e dois reais e 
dezessete centavos), CPP R$ 1.844,87 (mil, oitocentos e quarenta e quatro 
reais e oitenta e sete centavos) e ICMS R$ 1.543,60 (mil, quinhentos e 
quarenta e três reais e sessenta centavos). O Senhor Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior 
de Oliveira Pereira, Denise Baiochi Alves, Osmar Defante, Ricardo Shiniti 
Konya e Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de 
julgamento aos dez dias do mês de abril de 2017, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUROS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e seis dias do mês de abril de 2017. 

 
  
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno 

Conselheiro Relator 


