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INDICAÇÃO Nº           /19 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer a 

Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e 174, do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, vem requerer ao V. Exª., 

que seja encaminhada ao Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 

INDICAÇÃO: 

 

Alterar a Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que 

Dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação – ICMS, em relação às aplicações de 

multas hoje em vigor. 

 

 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado. 

 

A Lei Estadual nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, e 

suas alterações, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, e dá outras providências, necessita 

urgentemente de alterações em relação às aplicações de Multas hoje em vigor.  

Hoje a referida legislação não diferencia a boa-fé ou má-fé 

para aplicação das multas, tornando – se a fiscalização muito dura para os contribuintes 

que cometem qualquer tipo de erro sem dolo e sanável sendo multado com uma quantia 

muito elevada e desproporcional comparado ao valor do tributo devido. 
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 O papel da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ é 

de grande importância para a saúde fiscal e equilíbrio financeiro do Governo, com seu 

trabalho para o desenvolvimento do nosso Estado. No entanto, não podemos nos furtar 

de nos limites da Lei, tentar evitar injustiças e abusos que vem ocorrendo com os 

comerciantes do Estado, cujas consequências certamente serão devastadoras para 

nossa economia já fragilizada. 

A referida Legislação necessita de uma revisão através de 

uma análise técnica, e em conjunto com a SEFAZ, principalmente no “CAPÍTULO XX - 

Das Multas e da sua Redução - Seção I - Da Aplicação das Multas - Art. 74. A multa 

tem como finalidade aplicar a justiça fiscal e desencorajar a transgressão à legislação 

tributária. - Art. 75-A. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1º a 8º 

deste artigo”, da Lei Estadual nº 7.000/2001, e decretos, portarias que tratam do mesmo 

tema. 

Em seus dispositivos, a legislação deveria trazer que a 

pena de multa seria aplicada nos casos previstos nos parágrafos do artigo, se 

comprovada a má-fé ou dano ao erário insanável. Assim, a aplicação das multas 

seria de acordo com a real situação do fato, não generalizando todos os contribuintes, 

como demostraremos abaixo: 

A partir de 2018 foi implementado no Espírito Santo o uso 

da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFCe. No início da execução de projetos 

complexos como este é normal e até esperado que ocorram erros ou falhas técnicas 

sem dolo e sanável, e como tal, se faz necessária certa tolerância do Estado para 

algumas situações atípicas que venham a acontecer. 

Por exemplo, uma empresa que incorreu em uma falha 

técnica no mês de agosto/2018 ao gerar um arquivo que é mensalmente enviado para a 

SEFAZ (SPED/ICMS/IPI), não incluindo determinado arquivo aos registros relativos às 

vendas com a NFCe nesse mesmo período, destacamos que, no entanto, o imposto foi 

devidamente calculado e recolhido, dado que, o imposto que vence dia 18 de cada mês 

e o arquivo enviado até o dia 20, ou seja, não houve nenhum prejuízo para o erário 

senão a falta do cumprimento de uma obrigação acessória. Porém, acaba a SEFAZ 

autuando a empresa pela falha cometida (obrigação acessória), e, além de cobrar o 

imposto devido no valor aproximado de R$ 13.000,00 (treze mil reais), fica a empresa 
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multada no valor aproximado de R$ 1.700.000,00 (Um milhão e setecentos mil reais), 

não analisando se houve boa ou má-fé do contribuinte, mesmo assim, com uma 

incoerência gritante em relação ao valor do imposto devido e da multa aplicada. 

Citamos outro caso que é um verdadeiro problema e que 

tem alcançado centenas ou talvez milhares de microempresas no nosso Estado. A 

SEFAZ já algum tempo acompanha as operações de vendas com cartões de crédito 

através de informações repassadas pelas administradoras, no entanto, até o ano de 

2018 quando era verificada uma divergência entre vendas com cartão de crédito/débito 

e o valor declarado ao fisco, a empresa era informada através da Agência Virtual e 

procedia a devida retificação da informação e o respectivo recolhimento do tributo 

devido. Porém, a partir de 2019, iniciou – se uma nova sistemática, e a SEFAZ está 

lavrando automaticamente Autos de Infrações pela divergência de valores, gerando um 

grave problema principalmente para microempresas, pois, estas por possuírem recursos 

tecnológicos e de pessoal muitas vezes limitado, são mais suscetíveis ao erro sem dolo 

e sanável, sem prejuízos ao erário público. 

Destacamos que os problemas aqui apresentados não são 

de tributos, e sim, as multas que estão sendo aplicadas, que na maioria das vezes 

legalmente, mas com injustiças comparadas com o valor do tributo devido e da multa, 

causando grandes transtornos e prejuízos aos comerciantes Estaduais. 

Poderia enumerar várias decisões do Supremo Tribunal 

Federal – STF a respeito de multas de caráter CONFISCATÓRIA, o que não farei tendo 

em vista acreditar que o Governo do Estado tenha interesse em evitar tal injustiça que 

está ocorrendo em nosso Estado. Podemos afirmar que é pacificada a posição contrária 

do STF quanto à cobrança de multas que ultrapassem 100% do valor do tributo devido, 

apesar de que, será analisado individualmente cada caso, chegando ao final à mesma 

conclusão de que seja anulada a cobrança. 

Igualmente, apresenta – se distorções na interpretação do 

§ 2º do art. 76-A, tornando-se regra a exceção, assim, vejamos: 

“Art. 76-A. Presume-se operação ou prestação tributável não registrada, quando 

constatado: 

 

§ 2º Se não for possível identificar as mercadorias ou os serviços sujeitos à 

tributação, aplica-se, para efeito de cobrança do imposto, a alíquota de que trata o 

art. 20, I. 
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Art. 20. As alíquotas do Imposto quanto às Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e às Prestações de Serviços de Comunicação e de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal, são: 

 

I - 17% (dezessete por cento):” 

 

Por algum motivo a presunção que trata esse artigo está 

sendo aplicada como regra geral para todos os casos, gerando uma tributação maior 

do que a devida pela legislação. 

Assim, apresentamos esse pleito para abrir um debate 

junto com os órgãos responsáveis sobre a Legislação do ICMS e afins, para alterações 

de forma de aplicação das multas de infrações relativas às obrigações acessórias 

relacionadas à emissão de NFCe, inclusive no caso de falta de registros no SPED e 

também à multas referentes à divergência de valores informados pelas administradoras 

de cartões e os valores declarados pelas empresas optantes pelo Simples Nacional, e 

outras anomalias encontradas nas Legislações e normas vigentes. 

Observa – se que não tratamos do tributo, apenas da 

multa. Assim, o Estado estaria mostrando aos empreendedores que a realidade é outra 

e que agora precisam se ajustar, mas que também entende que o momento econômico 

que o país atravessa permite tal ajuda por parte do Governo, sem que o mesmo esteja 

abrindo mão de tributos. 

A medida é considerada de fundamental importância para 

o Governo, uma vez que reforça os esforços de aumento de arrecadação imediata. Além 

disso, oferece possiblidade de os contribuintes realizarem seus pagamentos de tributos 

devidos sem a cobrança de multas exorbitantes, sobre tudo com o momento atual, com 

crise econômica motivada pela queda das atividades comerciais. 

O maior ganho referente ao pleito será para o crescimento 

econômico do Estado, com mais empresas investindo, contratando e, dessa forma, 

gerando mais impostos. 

Sabedor que somos, da seriedade e responsabilidade, que 

tem caracterizado a proficiente atuação do Executivo deste Estado, agradecemos a 

atenção dispensada a este pedido e aproveitamos para renovar protestos de elevada 

estima e consideração. 
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Sala das Sessões, em 17 de setembro de 2019. 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 
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