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ACÓRDÃO N o:   092/2017 
PROCESSO  No:   2016/7380/500004 
IMPUGNAÇÃO DIRETA No  146 
AUTO DE INFRAÇÃO No             2016/000093 
IMPUGNANTE:                             N. M. DA SILVA & CIA LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL   29.395.733-9 
IMPUGNADA:    FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS. ENTRADAS DE 

MERCADORIAS TRIBUTADAS E NÃO REGISTRADAS. PROCEDÊNCIA. As 
microempresa e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam 
obrigadas a emitir documento fiscal de vendas. Considera-se ocorrida infração quando 
constatada omissão de receitas. 
 

MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DO REGISTRO DE NOTAS 
FISCAIS EM LIVRO PROPRIO. PROCEDÊNCIA. O Livro Registro de Entradas 
destina-se a escrituração do movimento das entradas de mercadorias, a qualquer 
título no estabelecimento. São obrigações do contribuinte, escriturar nos livros 
próprios, com fidedignidade e nos prazos legais, as operações que realizar. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Publica Estadual constitui o Credito Tributário, por meio do 

Lançamento de Oficio em Auto de Infração Nº 2016/000093, nas Reclamações Tributárias 
de ICMS NORMAL, em campo 4.11 - Valor originário de R$ 307,58, e MULTA FORMAL ao 
campo 5.11 – Valor originário de R$ 4.921,28. 

 
Em descrição, no contexto de campo 4.1, em síntese, Que, o Sujeito Passivo 

DEIXOU DE RECOLHER O ICMS, relativo à omissão de receitas proveniente das vendas 
de mercadorias tributáveis, na referencia à aquisição das mercadorias constantes das Notas 
Fiscais Eletrônicas NÃO REGISTRADAS em Livro Próprio, constatado e apurado em 
Levantamento das Notas Fiscais de Entradas não Registradas, para o período de 
01.01.2015 a 30.09.2015, exercício de 2015. Omissão de Receitas no Fato Presumido em 
Art. 21, inciso I, alínea “d”, Lei 1.287/01, C/C art. 31 da Lei Complementar 123/2006. 

 
Tipificou a Infração em campo 4.13, a que se Leia: Art. 26, inciso I, Lei 

Complementar 123/06 c/c Art.’s 84 e 85, inciso I, da Resolução CGSN 94/2011, onde 
postula:  

Art. 26 , (LC 123/06): As microempresa e empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:  
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inciso I  – emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, 
de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor;  
c/c (Resolução CGSN 94/2011)  
Art. 84 . Constitui infração, para os fins desta Resolução, toda ação 
ou omissão, voluntária ou involuntária, da ME ou EPP optante que 
importe em inobservância das normas do Simples Nacional. (Lei 
Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 33, § 4º); 
 Art. 85 . Considera-se também ocorrida infração quando constatada: (Lei 
Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art.33, § 4º) inciso I  – 
omissão de receitas; 

 
Para descrição, de contexto ao campo 5.1, em síntese, Que, o Sujeito Passivo 

DEIXOU DE ESCRITURAR as Notas Fiscais de Entradas em Livro Registro de Entradas, 
QUE implica na exigência de MULTA FORMAL, conforme Levantamento das Notas Fiscais 
de Entradas não Registradas. 

 
Tipificou a Infração em campo 5.13, a que se Leia: Art. 44, inciso II da Lei 

1.287/01, c/c art. 247 do RICMS – Decreto nº 2912/06, que postula: 
 

Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos legais, as 
operações ou prestações que realizar, ainda que contribuinte substituto ou 
substituído; 
 
c/c art. 247 do RICMS – Decreto nº 2912/06, a saber: 
 
Art. 247.  O Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, destina-se à 
escrituração do movimento de entradas de mercadorias, a qualquer título no 
estabelecimento, bem como para registro de utilização de serviços de 
transporte e de comunicação. (Convênio SINIEF s/nº, de 15 de fevereiro de 
1970). 
 

O Sujeito Passivo é optante do Simples Nacional desde 01/01/2011, porém 
EXCLUIDA por ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil, com data final de 
31.12.2008, conforme espelho de fls.06, dos autos. 

 
O Autuante juntou aos autos cópias do Boletim de Informações Cadastrais – 

BIC; cópia Espelho Optante Simples Nacional; cópia de Procuração, Cópia do 
Levantamento das Notas Fiscais de Entradas não Registradas, Demonstrativos, cópia de 
Livro Registro de Entradas, cópias de Notas Fiscais Eletrônicas - DANFES. Acostados as 
fls. 04 a 85 dos autos. 

 
O Sujeito Passivo foi devidamente INTIMADO do Auto de Infração, por Via Direta 

declarando ciente deste Auto de Infração e seus anexos. E assim, Comparece o Sujeito 
Passivo, a pleitear Defesa com IMPUGNAÇÃO DIRETA AO COCRE  para com este Auto de 
Infração nº 2016/000093, nos Fatos a que alega e argumenta. 

 
Em PRELIMINAR , nada alega; 
De Mérito ; 
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Insurge o Sujeito Passivo alegando, a saber, do caráter confiscatório do Tributo, 
em ser excessivamente onerosa, Que, o tributo não pode ser antieconômico, Que o 
Princípio da vedação do confisco é previsto no sistema tributário nacional, regra do art. 150, 
IV, CF/88. 

 
E mais, cita vários trechos de Recurso Especial - RE nº 80.093 – SP de Ministro 

Bilac Pinto. ADIN do relator Ministro Ilmar Galvão e Celso de Melo. Trechos de que Multa 
excessiva é inconstitucional, do eminente Sacha Calmon Navarro Coelho,  

 
Ademais trás que, as aquisições de mercadorias em Notas Fiscais Eletrônicas 

não lançadas em Livro registro de Entradas, não foram adquiridas por esta empresa. Pois 
todas as Notas Fiscais são repassadas a contabilidade todo dia 05 do mês subseqüente. 
Acredita que pessoas inescrupulosas estão usando da inscrição em fazer compras. E está 
com investigação na finalidade de punir os culpados e sanar os problemas. 

 
Por conseguinte, alega que esta é a posição solicitada pela empresa ao COCRE 

para ilidir o trabalho fiscal. Junta apenas cópias dos Autos de Infração nº’s 2016/000092; 
000093; 000094, em anexo. 

 
O Autuante apresenta-se aos autos, informando de modificações e alterações no 

campo 4.1 – contexto, e campo 4.10 – percentual da multa, deste Auto de Infração, 
conforme TERMO DE ADITAMENTO, como consta as fls. 102/103 dos autos.  

Informa o Auditor Autuante, que seguiu as orientações consignadas na Instrução 
Normativa nº 26, de 21.11.2013, dos roteiros de auditoria do “Manual de Orientação dos 
Procedimentos de Auditoria Fiscal – Complementação”, copia anexo. 

 
É INTIMADO o Sujeito Passivo do Termo Aditivo, com o ciente em data de 

17/03/2016, as fls. 103. Não COMPARECENDO aos autos e não se pronunciando o Sujeito 
Passivo, dentro do Prazo legal, a Agência de Atendimento de Santa Rita do Tocantins, emite 
e faz o TERMO DE INOCORRENCIA DE MANIFESTAÇÃO, juntado as fls.105. 

 
O Processo é encaminhado a Julgadora de Primeira Instância, onde em sua 

análise entende por sanear os autos conforme Despacho nº 19/2016 – CAT/JPI/RAP. 
 
O Autuante, em atenção ao Despacho, tece suas considerações emitindo 

parecer sobre as alegações vindas da IMPUGNAÇÃO DIRETA AO COCRE. E ainda, se 
justifica perante as argüições da Julgadora Singular. Sugere seja o processo retornado a 
Julgadora. 

 
Em Despacho nº 08/2016 – CAT/JPI/RPA, a Julgadora constata que a 

Impugnação é Direta ao COCRE, e pede ao Presidente do CAT que se dê o correto 
andamento dos autos. 

 
Já em Despacho as fls. 127, Verso, o Presidente do CAT, adota os atos 

processuais de fls. 107 a 126, como saneamento necessário para a 2ª Instância COCRE, e 
encaminha o processo à Representação Fazendária para manifestar.  
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A REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA em sua análise e Manifestação discorre da 
validade da Impugnação Direta ao COCRE nos preceitos do Art. 45, da Lei 1.288/01. Relata 
das alegações da Impugnante, e ao procedimento do Autuante em Termo de Aditamento. 
Constata a indicação de Preliminar de Nulidade avocada pela Impugnante, do caráter 
confiscatório do tributo, roga pelo não acatamento por não haver sustentação jurídica. 

 
De Mérito, que a única justificativa da Impugnante era de que as mercadorias em 

Notas Fiscais não foram adquiridas por ela, no entanto não faz e trás nenhuma prova.  
 
Entende por bem trazer argüição com base no Art. 35, inciso I, alínea “c”, da Lei 

1.288/01, quanto à descrição em contexto do campo 4.1, na afirmação de que ocorreu 
omissão receita, em data anterior à aquisição das mercadorias em Notas Fiscais, as quais 
tomaram por base de autuação, soa como uma adivinhação. Portanto, não se sente 
confortável em pedir a condenação em relação ao campo 4. Quanto ao Campo 5, pede seja 
mantido o lançamento, por entender correto e sem questionamento ao mérito. 

 
É em síntese o Relatório, 
 
 

VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos os autos do processo, têm-se QUE; contra 
o sujeito passivo optante do regime do Simples Nacional, acima qualificado, a 
Fazenda Pública formalizou o auto de infração nº 2015/000093, no teor dos 
contextos 4.1 e 5.1, que abrange o exercício de 2015, para reclamar do sujeito 
passivo, o ICMS – OMISSÃO DE RECEITA, no fato Gerador Presumido da entrada 
de mercadorias não escrituradas fiscal ou contabilmente. E de MULTA FORMAL por 
descumprimento de obrigação acessória, conforme constatado em 
LEVANTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS NÃO REGISTRADAS, 
Dos respectivos contextos e exercício.  

 
De inicio, é de bom alvitre observar e destacar, para que não se alegue 

desconhecimento e ou equivoco do sujeito passivo, com a oferta da Impugnação 
Direta ao COCRE, no comando do Art. 45, inciso III, §§ 1º, 2º, Lei 1288/01. 

E vez que seus procedimentos são inerentes a quem é dirigida, ao que 
demonstrou estar ciente ao destino dado, em descrever na peça Impugnativa, com 
fulcro nos citados artigos 28 e 45, da Lei 1.288/01. E em especial ao artigo 45, §§ 1º, 
2º, da Lei 1.288/01 (Redação dada pela Lei 2.521, de 10.11.11). 

 
De outra forma, tem-se para estas exigências tributárias, o comando da 

Lei Complementar nº 123/2006, na opção pelo sujeito passivo ao Simples Nacional. 
 

Art. 26 , (LC 123/06): As microempresa e empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:  
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inciso I  – emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço,              
de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor;  

 
c/c (Resolução CGSN 94/2011)  
 
Art. 84 . Constitui infração, para os fins desta Resolução, toda ação 
ou omissão, voluntária ou involuntária, da ME ou EPP optante que 
importe em inobservância das normas do Simples Nacional. (Lei 
Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 33, § 4º); 
 Art. 85 . Considera-se também ocorrida infração quando constatada: 
(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art.33, § 
4º) inciso I  – omissão de receitas; 

 
O Auditor Fiscal, no desempenho dos trabalhos de fiscalização, poderá 

recorrer a outros mecanismos, os quais julgar necessários, para alcançar e 
demonstrar o lançamento do crédito tributário, em conformidade ao que dispõe o Art. 
35, inciso IV, da Lei 1.288/01, inclusive, dos demais levantamentos do Manual de 
Auditoria. (Art. 4º, Instrução Normativa nº 26, de 21.11.2013) 

 
Quanto a esta Impugnação Direta ao COCRE, não se vê argüição em 

Preliminar ;  
 
Entretanto, cabe análise a Preliminar , na argüição da Representação 

Fazendária; 

QUE, Ademais, engana-se sobejamente a Representante Fazendária, nas 
suas conjecturas ao Cerceamento de Defesa, para a Nulidade do campo 4.1 a 4.11, 
deste auto de infração.  

Entende por bem trazer argüição com base no Art. 35, inciso I, alínea “c”, 
da Lei 1.288/01, quanto à descrição em contexto do campo 4.1, na 
afirmação de que ocorreu omissão receita, em data anterior à aquisição 
das mercadorias em Notas Fiscais, as quais tomou por base de 
autuação, soa como uma adivinhação. Portanto não se sente confortável 
em pedir a condenação em relação ao campo 4.  

Destarte, Imperativo se faz observar no campo 4.1 – contexto, a que trás 
o indicativo previsto de conformidade com o Art. 21, inciso I, alínea “d”, Lei 1.287/01. 
Onde a presente lide se configura na autuação por Não Registro de Entradas de 
mercadorias em Livro próprio de Entradas.  

Resultante na Omissão de Receita, por presunção de saídas de 
mercadorias, sem a emissão de notas fiscais de vendas (omitidas), também 
resultando na omissão de receitas pretéritas. “Salvo prova ao contrário”.  

Portanto, a descrição é clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência, obedece ao art. 35, I, “c”, da Lei 1.288/01. 



                                              Publicado no Diário Oficial de nº 4.880, de 02 de junho de 2017 

 

 

 

 
Contencioso Administrativo-Tributário 

 

Pág6/8 

 

 

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 

Assim, Esta preliminar, Deve ser relevada e desconsiderada. Assim em ser 
rejeitada. 

Das alegações e argumentos, De Mérito, 

Demonstra a autuada ter pleno conhecimento da infração cometida, tanto 
é que reporta em sua defesa;  

“as aquisições de mercadorias em Notas Fiscais Eletrônicas 
não lançadas em Livro registro de Entradas, na alegação de 
que não foram adquiridas por esta empresa. Argumenta, pois 
todas as Notas Fiscais são repassadas a contabilidade todo dia 
05 do mês subseqüente. E, Acredita que pessoas 
inescrupulosas estão usando da inscrição em fazer compras. E 
está com investigação na finalidade de punir os culpados e 
sanar os problemas”. 

Analisadas as alegações e argumentações de Defesa apresentadas pelo 
Sujeito Passivo, e, em Manifestação verbalizada pela Representação Fazendária, 
Escrita e Oralmente, pela procedência, aduzimos;  

Apreciando estas razões de defesa, essencialmente não se tem nenhuma 
prova cabal apresentada aos autos a justificarem tais alegações. Assim para serem 
consideradas meras argumentações desprovidas de força probante. 

Subseqüentemente, trás seu inconformismo quanto as Multas aplicadas, no 
argumento serem sob o prisma do princípio de confisco.  

É de se ater que a MULTA, tanto para a Obrigação Principal como para a 
Obrigação Acessória, para atingir sua finalidade de COIBIR pretensões inversas, deve ter 
um PESO significativo afim de que os ILÍCITOS sejam desmerecedores e desestimuladores 
para sua prática. 

 
Como bem trás no ditado e conforme POSTULA e ensina o ilustre Tributarista 

HUGO DE BRITO MACHADO, “in”  Curso de Direito Tributário (São Paulo: Malheiros 
Editores, 28º Ed. 2007, p. 302), “a saber :” 

 
“Já a multa, para alcançar sua finalidade, deve representar um ônus 
significativamente pesado, de sorte a que as condutas que 
ensejam sua cobrança restem efetivamente desestimul adas .” 
(Grifos nosso) 

 
É de bom alvitre lembrar que, CONFISCO é um ato arbitrário praticado por um 

ente estatal de que consiste na expropriação de uma propriedade particular sem a 
contrapartida pecuniária, enquanto que a MULTA é uma sansão de Ato ILÍCITO. 

 
Poderia até configurar o CONFISCO, se a graduação da penalidade aplicada 

sucumbisse o direito à propriedade, como também a sua manutenção. No entendimento que 
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se extrai de Doutrinário Tributarista Leandro Paulsen, do postulado; in  Direito Tributário, 
Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da jurisprudência. Porto Alegre, Livraria 
Editora do Advogado, 1998, p. 93/94, “Verbis ”: 

 
“Confisco é a tomada compulsória da propriedade privada pelo 
Estado, sem a indenização. [...] Não importa a finalidade, mas o 
efeito da tributação no plano dos fatos. Não é admissível que a 
alíquota de um imposto seja tão elevada a ponto de tornar 
insuportável ensejando atentado ao próprio direito de propriedade, 
realmente, se tornar inviável a manutenção da propriedade, o tributo 
será confiscatório”. 

 
Na hipótese vertente, as MULTAS pecuniária e formal, sugeridas pelo 

AUTUANTE, nesse auto de infração, nos percentuais de 75%, campo 4.10, exercício 2015, 
Art. 44, I, Lei 9.430/96, Redação dada pela Lei 11.488/07(Federal), c/c Art. 35, Lei 
Complementar nº 123/2006; e 20%, campo 5.10, exercício 2015, previstas no Art. 50, inciso 
IV, alínea “c”, da Lei 1.287/01, (Redação dada pela Lei nº 2.253/2009) respectivamente, não 
constitui nenhuma ameaça ao direito de propriedade, mas de certa forma COIBIR uma 
apropriação indébita de ICMS, e mais por se tratar de uma sansão de ato ILÍCITO praticado 
pelo Contribuinte. 

 
Destarte, a MULTA sugerida neste contencioso Administrativo-tributário é 

LEGAL, pois advêm da Legislação Tributária em LEI, promulgada através da Assembléia 
Legislativa Estadual, não cabendo a esse Colendo Conselho questioná-la, mas tão apenas 
aplicá-la. 

 
Desta forma, nas evidencias em levantamento fiscal acostado com 

relação de Notas Fiscais Eletrônicas de Entradas de mercadorias, e respectivas 
cópias de DANFE’s, visto é que estas Reclamações Tributárias exigidas nesse auto 
de infração estão devidamente formalizadas neste processo.  

Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
[........] 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos legais, as 
operações ou prestações que realizar, ainda que contribuinte substituto ou 
substituído; 
 
c/c art. 247 do RICMS – Decreto nº 2912/06, a saber: 
 
Art. 247.  O Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, destina-se à 
escrituração do movimento de entradas de mercadorias, a qualquer título no 
estabelecimento, bem como para registro de utilização de serviços de 
transporte e de comunicação. (Convênio SINIEF s/nº, de 15 de fevereiro de 
1970). 

 
Diante de todo o exposto, Conheço da Impugnação Direta ao COCRE, 

Nego-lhe provimento, voto para Julgar PROCEDENTE, as exigências tributárias. 
Condenado o Sujeito Passivo ao pagamento da imputação que lhe foi dirigida em 
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campo 4.11 – valor originário de R$ 307,58, e campo 5.11 – valor originário de R$ 
4.921,28, através do Auto de Infração em apreço. Com as cominações legais. 

É como voto. 

 

 

 

 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento a defesa, 
arguida pela Representação Fazendária. No mérito, por unanimidade, conhecer da 
impugnação direta ao COCRE e negar-lhe provimento para, julgar procedentes as 
reclamações tributárias constante do auto de infração no 2016/000093 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 307,58 
(trezentos e sete reais e cinqüenta e oito centavos) e R$ 4.921,28 (quatro mil, 
novecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), referentes os campos 4.11 e 
5.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. O Representante Fazendário 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar 
Defante, Ricardo Shiniti Konya e Kellen C. Soares Pedreira do Vale. Presidiu a 
sessão de julgamento aos cinco dias do mês de maio de 2017, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUROS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos trinta dias do mês de maio de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno 

Conselheiro Relator 


