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ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 

 
 
I – ICMS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NA ELABORAÇ

AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA
ausência de requisitos legais na elaboraç
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
Compete ao Fisco Estadual 
Unificado do Simples Nacional com esteio na Lei nº 2.267 de 18.12.2009
em contrário não tem o condão de evitar a anali

 
III – ICMS. OMISSÃO DE VENDAS.

COMPROVADO. PROCEDENTE 
omissão de saídas de mercadorias tributadas,
notas fiscais de saídas em livro pró
presumido em suprimento ilegal de caixa.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
O contribuinte foi autuado no campo 4, relativo a ICMS por omissão de 

vendas na importância de R$ 2.05
um centavos) decorrentes de suprimentos de caixa não comprovados, apurado 
conforme levantamento da conta caixa

 
Intimado via postal

impugnação tempestiva (fls.51) argüindo preliminar de nulidade do a
por tipificação incorreta da infração.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

023/2014 
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 8.148 

2012/6640/500895 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003708 

MD CALÇADOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.361.420-2 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NA ELABORAÇ
. PRELIMINAR REJEITADA – A alegação

ausência de requisitos legais na elaboração do auto de infração
de fundamentos jurídicos indicados na norma tributária, não serve a obstar a análise 

COMPETÊNCIA DO FISCO ESTADUAL PARA FISCALIZAR 
UNIFICADO DO SIMPLES NACIONAL. PRELIMINAR REJEITADA 

Compete ao Fisco Estadual a fiscalização de empresas optantes do Regime 
imples Nacional com esteio na Lei nº 2.267 de 18.12.2009

em contrário não tem o condão de evitar a analise mérito. 

OMISSÃO DE VENDAS. SUPRIMENTO DE CAIXA
. 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 

em suprimento ilegal de caixa. 

O contribuinte foi autuado no campo 4, relativo a ICMS por omissão de 
vendas na importância de R$ 2.053,71 (dois mil, cinquenta e três reais e setenta
um centavos) decorrentes de suprimentos de caixa não comprovados, apurado 
conforme levantamento da conta caixa. 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls.51) argüindo preliminar de nulidade do a
por tipificação incorreta da infração. 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NA ELABORAÇÃO DO 
alegação genérica de 

ão do auto de infração, desacompanhada 
de fundamentos jurídicos indicados na norma tributária, não serve a obstar a análise 

COMPETÊNCIA DO FISCO ESTADUAL PARA FISCALIZAR 
. PRELIMINAR REJEITADA – 

ptantes do Regime 
imples Nacional com esteio na Lei nº 2.267 de 18.12.2009, a alegação 

SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO 
É procedente o lançamento fiscal originado da 

provenientes da falta de registro de 
identificada pela ocorrência do fato gerador 

O contribuinte foi autuado no campo 4, relativo a ICMS por omissão de 
enta e três reais e setenta e 

um centavos) decorrentes de suprimentos de caixa não comprovados, apurado 

, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls.51) argüindo preliminar de nulidade do auto de infração, 
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No mérito alega que a empresa possui ECF implantado, não omitiu 

vendas e a interpretação do Livro Diário e Razão efetuada pelo auditor foi 
equivocada, vez que as vendas foram todas a débito no caixa, os valores levados a 
débito do banco são creditados do caixa, o que denota vícios insanáveis. 

 
Alega ainda, divergências no levantamento da conta caixa/suprimentos 

ilegais, quando apresenta valor diferente do apresentado no auto de infração. 
 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 54/56 conhece da 

impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de 
infração, por entender que o fato de possuir ECF implantado não afasta o ilícito 
descrito, já que o mesmo é decorrente de suprimento de caixa não comprovados e 
lançados nos livros contábeis a título de transferência, sem a comprovação de sua 
origem. 

 
Quanto a divergência de valores, diz que o valor totalizado no 

levantamento feito pelo auditor é o mesmo informado como base de cálculo no auto 
de infração, não havendo qualquer divergência entre eles, ao contrário do que alega 
a autuada. 

 
Notificado da decisão de primeira instância via postal, a impugnante 

apresenta recurso voluntário (fls. 60/71) a este Conselho, alegando nulidade do auto 
de infração por conter diversas irregularidades, uma vez que não preenche os 
requisitos legais de instrução e lavratura e que o fisco estadual é incompetente para 
fiscalizar o regime unificado do Simples Nacional. 

 
Quanto ao mérito, alega que a base de cálculo e alíquota está em 

desacordo com a legislação em vigor, primeiro porque a base de cálculo é a 
somatória de todas as entradas contabilizadas supostamente de origem não 
comprovada e, a alíquota aplicada é correspondente a somatória dos supostos 
pagamentos não contabilizados. 

 
Alega ainda, que a transferência de crédito na conta caixa sem a 

comprovação da origem dos recursos financeiros, é originária dos empréstimos 
escriturados nos extratos conta corrente do ano calendário.   

 
Por fim, alega que a penalidade aplicada é de 150%, enquanto que a 

multa prevista na legislação Federal é de 75%. 
 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 134/138, após 

suas considerações, recomenda para conhecer do recurso voluntário, apresentado 
tempestivo, negar-lhe provimento, manter a sentença prolatada pela julgadora de 
primeira instância, a julgar pela procedência do auto de infração. 

 
 
VOTO 

 
 
O recurso voluntário preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 

termos do art. 20 e do inciso I do art. 50, ambos, da Lei 1.288/2001. Foi interposto 
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dentro do prazo previsto no item 4, da alínea “d”, do inciso III, do art. 26, do mesmo 
diploma legal. Dele, portanto, tomo conhecimento. 

 
A reclamação tributária refere-se a exigência de ICMS por omissão de 

vendas, decorrentes de suprimentos de caixa não comprovados, apurado conforme 
levantamento da conta caixa.  

 
Analisando os autos verifica-se que o ilustre julgador a quo julgou 

procedente o auto de infração 2012/003708, condenando a autuada ao pagamento 
dos créditos tributários no valor de R$ 2.053,71 (dois mil, cinquenta e três reais e 
setenta e um centavos) com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais. 

 
Inicialmente em análise das preliminares ventiladas pelo sujeito passivo, 

cumpre assinalar que 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. De igual sorte, 
insta salientar que a meu entender 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, por tais razões rejeitos as preliminares suscitadas pelo sujeito 
passivo. 

 
No mérito, denota-se que a reclamação em exame refere-se a presunção 

de omissão de saídas de mercadorias tributadas em decorrência de suprimentos de 
caixa não comprovados, com esteio nos artigos 34 e 39, caput e § 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 identificar a 
origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota 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. 
 
 
Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional nº 94, de 29 de 
novembro de 2011: 
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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. 
(Lei Complementar 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. (Lei 
Complementar nº 123, de 2006, art. 13, § 1º, inciso XIII, alíneas "e" e 
"f"; art. 33, § 4º) 
 
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. 
(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 39, § 2º) 

 
Em que pese a alegação do sujeito passivo de que possui ECF 

implantado, depreende-se que foram lançados nos livros contábeis a título de 
transferência sem a devida comprovação de sua origem, tal procedimento 
caracteriza a presunção de ocorrência do fato gerador do imposto, conforme 
estabelece o art. 21, inciso I, alínea “b” 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: 
(...) 
 
b) suprimentos de caixa não comprovados; 

 
Neste diapasão já decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 

do Estado do Tocantins, vejamos: 
 

ACÓRDÃO Nº 128/2012 - ICMS. SUPRIMENTO ILEGAL DE CAIXA. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INGRESSO DOS 
NUMERÁRIOS – A não comprovação do real ingresso dos 
numerários no caixa da empresa configura omissão de saídas de 
mercadorias tributadas. 
 
ACÓRDÃO Nº 071/2013 - ICMS. CONTA CAIXA. SUPRIMENTOS 
SEM COMPROVAÇÃO DO INGRESSO DE NUMERÁRIOS. 
PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. 
PROCEDENTE – É legítimo o lançamento da exigência tributária, 
quando constatada a existência de ingresso de recursos não 
comprovados na Conta Caixa da empresa, o que autoriza a 
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presunção da ocorrência de omissão de vendas de mercadorias 
tributadas. 

 
Quanto 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 a 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 impôsto 
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, a 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. 

 
Neste diapasão, entendo que a presunção de ocorrência de omissão de 

saídas de mercadorias tributadas em decorrência de suprimentos de caixa não 
comprovados não prescinde da demonstração de conduta dolosa do contribuinte 
caracterizadora de sonegação, fraude ou conluio. 
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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. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2013/000240, com alteração do percentual da multa aplicada para 75% (setenta e 
cinco por cento), com base no art. 44 da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei 
11.448/07. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 

rejeitar as preliminares de nulidade da reclamação tributária, argüidas pela 
Recorrente, com a alegação de que o auto de infração não preenche os requisitos 
legais e o fisco estadual não ter competência legal para fiscalizar o Simples 
Nacional. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração nº 2012/003708 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.053,71 (dois mil, cinquenta e 
três reais e setenta e um centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos 
legais, com a aplicação da penalidade correspondente a multa de 75% prevista no 
art. 44, inciso I, da Lei Federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos 
da silva Leal, Deides Ferreira Lopes Valcy Barboza Ribeiro, Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de outubro 
de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos trinta dias do mês de julho de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro substituto do autor do voto vencedor  


