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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 n
em contrário não tem o condão de evitar a analise méri

 
III – ICMS. OMISSÃO DE VENDAS.

COMPROVADO. PROCEDENTE 
omissão de saídas de mercadorias tributadas,
notas fiscais de saídas em livro próprio,
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$ 11.349,34 (onze mil
e trinta e quatro centavos
apurado conforme levantamento da conta caixa
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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 
DO 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. VOTO DIVERGENTE EM SEPARADO.

O contribuinte foi autuado no campo 4, relativo a ICMS por omissão de 
as na importância de R$ 11.349,34 (onze mil, trezentos e quarenta e nove reais 

e trinta e quatro centavos) decorrentes de suprimentos de caixa não comprovados, 
apurado conforme levantamento da conta caixa. 
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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 
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 
VOTO DIVERGENTE EM SEPARADO. 

O contribuinte foi autuado no campo 4, relativo a ICMS por omissão de 
os e quarenta e nove reais 

) decorrentes de suprimentos de caixa não comprovados, 
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Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls.38) argüindo preliminar de nulidade do auto de infração, 
por tipificação incorreta da infração. 

 
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. 41/43 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. 47/58) 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. 80/84, 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. 
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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 
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 2012/003710, condenando a autuada ao pagamento 
dos créditos tributários no valor de R$ 11.349,34 (onze mil, trezentos e quarenta e 
nove reais e trinta e quatro 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 
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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: 
 
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 
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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 
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) 
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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. 

 
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 maioria, 

rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela Conselheira 
Regina Alves Pinto, por indicação incorreta dos dispositivos legais infringidos uma 
vez que deveria ter sido indicados dispositivos da legislação estadual, com base no 
art. 13, § 1º, inciso XIII, alínea “f” da Lei Complementar nº 123/2006. Por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração, argüidas pela 
Recorrente, por ser incompetente o fisco estadual para fiscalizar o Simples Nacional 
e, também, porque o auto de infração foi lavrado sem preencher os requisitos 
previstos na Lei 1.288/2001. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por 
maioria negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de infração nº 
2012/003710, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 11.349,34 (onze mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro 
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, Regina Alves Pinto, 
Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e Cinthya Lanna de Oliveira Cambaúva. 
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Presidiu a sessão de julgamento aos 30 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  
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PROCESSO No: 
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INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 

 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração no 2012/003710, 
peça inicial, referente à exigência de ICMS
ocorrência de suprimento ilegal de caixa 
trezentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro 
infração. 

 
Intimado da decisão de primeira instância que julgou procedente o 

presente auto de infração o sujeito passivo compareceu aos presentes autos 
apresentando recurso voluntário, argüindo preliminares de nulidade do auto de 
infração, argumentando sobre o percentual d
pela improcedência do auto de infração.

 
Retornando os presentes autos ao Contencioso Administrativo

estes foram encaminhados para a Representação Fazendária se manifestar sobre o 
recurso e depois distribuído para o Relator e julgamento.

 
No julgamento, lido o relatório e ouvida à palavra da Representação 

Fazendária, os autos foram repassados a mesa para conferência e discussão e 
nessa oportunidade foi argüida por esta Conselheira preliminar de nuli
de infração por erro na indicação dos dispositivos legais, uma vez que por se tratar 
de omissão de receita deve ser aplicada a legislação tributária estadual e não a do 
simples nacional, com fundamento na alínea “f”, do inciso XIII, do art. 13
Complementar no 123/06.

 
Dada a palavra a Representação Fazendária, esta se manifestou pela 

rejeição da preliminar e colocada em votação a preliminar argüida por esta 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

VOTO DIVERGENTE 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/003710, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inicial, referente à exigência de ICMS decorrente da omissão
ocorrência de suprimento ilegal de caixa no valor de R$ 11.349,34 (onze mil, 
trezentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), conforme auto de 

do da decisão de primeira instância que julgou procedente o 
presente auto de infração o sujeito passivo compareceu aos presentes autos 
apresentando recurso voluntário, argüindo preliminares de nulidade do auto de 
infração, argumentando sobre o percentual de multa aplicado e no mérito recorreu 
pela improcedência do auto de infração. 

Retornando os presentes autos ao Contencioso Administrativo
estes foram encaminhados para a Representação Fazendária se manifestar sobre o 

distribuído para o Relator e julgamento. 

No julgamento, lido o relatório e ouvida à palavra da Representação 
Fazendária, os autos foram repassados a mesa para conferência e discussão e 
nessa oportunidade foi argüida por esta Conselheira preliminar de nuli
de infração por erro na indicação dos dispositivos legais, uma vez que por se tratar 
de omissão de receita deve ser aplicada a legislação tributária estadual e não a do 
simples nacional, com fundamento na alínea “f”, do inciso XIII, do art. 13

123/06. 

Dada a palavra a Representação Fazendária, esta se manifestou pela 
rejeição da preliminar e colocada em votação a preliminar argüida por esta 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

decorrente da omissão de receita pela 
R$ 11.349,34 (onze mil, 

centavos), conforme auto de 

do da decisão de primeira instância que julgou procedente o 
presente auto de infração o sujeito passivo compareceu aos presentes autos 
apresentando recurso voluntário, argüindo preliminares de nulidade do auto de 

e multa aplicado e no mérito recorreu 

Retornando os presentes autos ao Contencioso Administrativo-Tributário, 
estes foram encaminhados para a Representação Fazendária se manifestar sobre o 

No julgamento, lido o relatório e ouvida à palavra da Representação 
Fazendária, os autos foram repassados a mesa para conferência e discussão e 
nessa oportunidade foi argüida por esta Conselheira preliminar de nulidade do auto 
de infração por erro na indicação dos dispositivos legais, uma vez que por se tratar 
de omissão de receita deve ser aplicada a legislação tributária estadual e não a do 
simples nacional, com fundamento na alínea “f”, do inciso XIII, do art. 13, da Lei 

Dada a palavra a Representação Fazendária, esta se manifestou pela 
rejeição da preliminar e colocada em votação a preliminar argüida por esta 



Publicado no Diário Oficial no 4.183, de 1o de agosto de 2014 

 

9 

Conselheira, esta foi vencida, sendo em seguida discutidas e votadas às 
preliminares argüidas pelo sujeito passivo, que também não obtiveram êxito e foram 
rejeitadas por unanimidade, passando assim a discussão do mérito. 

 
O Relator acolheu a alegação do sujeito passivo apenas quanto ao 

percentual da multa aplicada, reduzindo-a para 75% e nas razões de mérito em 
resumo e em relação aos demais aspectos defendeu que os trabalhos estavam 
corretos, que não houve provas que o pudessem modificar e por fim fundamentando 
a sua decisão, votou pela procedência do presente auto de infração, sendo o seu 
voto acompanhado por esta Conselheira apenas que aplicando a legislação 
tributária estadual quanto à alíquota e sendo o voto do Relator acompanhado pelas 
demais Conselheiras e restando decidido por maioria pela procedência do auto de 
infração. 

 
É o relatório. 
 
A presente lide se refere à exigência de ICMS decorrente da omissão de 

receita pela ocorrência de suprimento ilegal de caixa no valor de R$ 11.349,34 (onze 
mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), conforme auto de 
infração. 

 
A pretensão fiscal está amparada no art. 26, inciso I, da Lei 

Complementar no 123/06 c/c artigos 84, 85, inciso I, da Resolução CGSN no 94/2011 
e artigos 41 e 44, inciso III, da Lei Estadual no 1.287/01, conforme campo 4.13 do 
auto de infração e a penalidade sugerida é a prevista no art. 44, inciso I, § 1o, da Lei 
Federal no 9.430/96, com redação dada pela Lei Federal no 11.488/07 c/c art. 87, II, 
da Resolução no 94/11, conforme campo 4.15 do auto de infração. 

 
Com todo respeito ao entendimento do nobre Relator, entendo que 

mesmo a empresa estando enquadrada no simples nacional e que por se tratar de 
fato da constatação de omissão de receita decorrente de suprimentos ilegais de 
caixa, conforme tudo foi demonstrado por meio dos Levantamentos Fiscais e 
documentos comprobatórios, que nos termos da alínea “b”, do inciso I, do art. 21, da 
Lei no 1.287/01, que instituiu o Código Tributário Estadual, autoriza a presunção de 
saída de mercadoria desacobertada de nota fiscal deve ser aplicada a legislação 
tributária estadual e não a legislação do simples nacional como ocorreu no presente 
caso, tendo em vista o que dispõe a alínea “f”, do inciso XIII, do § 1o, do art. 13, da 
Lei Complementar no 123/06, vejamos: 

 
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e 
contribuições: 
 
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; 
 
§ 1º - O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência 
dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de 
contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 
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XIII - ICMS devido: 
 
f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal; 
 

A meu ver, 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 seu § 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, que é justamente a legislação tributária 
estadual, sendo incabível a afirmação de que a disposição acima se aplica somente 
quando se tratar de mercadoria em trânsito. Não, a Lei Complementar não fez 
exceção, ela citou nesse dispositivo quais as hipóteses que não integram o regime 
do simples nacional e, além disso, se trata de dispositivo previsto na Lei 
Complementar no 123/06, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, devendo é claro ser observada.  

 
Não está errada a aplicação da presunção legal determinada na alínea 

“b”, 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: 

 
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; 
 
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. 

 
Por outro lado, conclui-se 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 descrita no 
presente auto de infração decorrente de omissão de receita pela ocorrência de 
suprimento ilegal de caixa autorizando assim, a presunção 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, repito a legislação tributária estadual.  

 
Diante destas conclusões em analise ao presente auto de infração, é 

consentâneo afirmar que os trabalhos realizados estão corretos, que o sujeito 
passivo não apresentou nenhuma prova que pudesse ilidir o feito, mas que a 
infração não foi tipificada corretamente, principalmente, porque é referente à 
exigência de ICMS decorrente da omissão de receita pela ocorrência de suprimento 
de caixa não comprovado, que autoriza a presunção de saída de mercadorias 
desacobertadas de notas fiscais. 
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Sendo assim, concluo que os dispositivos legais ditos como infringidos no 

campo 4.13 do auto de infração, a penalidade sugerida no campo 4.15 do auto de 
infração e alterada para o art. 44, inciso I, da Lei Federal no 9.430/96, com redação 
dada pela Lei Federal no 11.488/07, alterando também o percentual de multa 
indicado no campo 4.10 do auto de infração para 75% e a alíquota aplicada no 
campo 4.9 estão contrariando a regra matriz prevista no art. 13, § 1o, inciso XIII, 
alínea “f”, da Lei Complementar no 123/06 e foram aplicadas erroneamente.  

 
Vejo que existem sim divergências de entendimentos quanto à aplicação 

da alíquota nos casos de omissão de receita e dentre os argumentos utilizados e os 
posicionamentos de outros Estados (Ceará, Paraíba, Minas Gerais, Pará, Alagoas e 
Pernambuco) que nestas hipóteses também aplicam a legislação tributária estadual, 
com os quais me identifico, cito acórdãos do Estado de Minas Gerais e Paraíba: 

 
Acórdão: 20.589/12/3ª  
 
EMENTA 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – SÓCIO – ELEIÇÃO 
ERRÔNEA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. Imputação de 
responsabilidade tributária aos sócios da Impugnante, com fulcro no 
art. 21, inciso XII da Lei n.º 6.763/75. Entretanto, não restou 
comprovado nos autos qualquer motivo que evidenciasse a 
aposição dos sócios como coobrigados ou mesmo que a empresa 
tenha encerrado suas atividades. Assim, não cabe a inclusão dos 
sócios no polo passivo da obrigação 
tributária. 
MERCADORIA – SAÍDA DESACOBERTADA - OMISSÃO DE 
RECEITA. A partir da verificação da denúncia espontânea realizada 
pela Impugnante, o Fisco apurou saídas de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal. Os argumentos de defesa 
não são suficientes a desconstituir o crédito tributário uma vez que as 
saídas de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal hábil 
não estão sujeitas ao benefício do Simples Nacional, nos termos do 
inciso XIII do § 1º do art. 13 da Lei Complementar n.º 123/06. 
Corretas as exigências de ICMS e das Multas de Revalidação e 
Isolada capituladas na Lei n.º 6.763/75, respectivamente, nos arts. 
56, inciso II e 55, inciso II. 
Lançamento parcialmente procedente. Decisão unânime. 
 
Acórdão nº 042/2011 
 
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – AUTO DE INFRAÇÃO 
PROCEDENTE – LEVANTAMENTO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE 
PROVAS ILIDENTES. 
Constatado nos autos que o sujeito passivo efetuou desembolsos 
com valores superiores às receitas, configurada está a presunção 
legal de omissão de saídas de mercadorias tributáveis sem o 
pagamento do imposto. Assim, fez-se necessário a realização de 
ajuste no percentual de alíquota, sendo considerada a de 17%, por 
serem aplicadas as empresas do Simples Nacional a legislação 
aplicáveis as demais pessoas jurídicas quando da constatação de 
omissão de saídas de mercadorias tributáveis. No caso vertente, a 
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realização do ajuste trouxe repercussão no crédito tributário exigido, 
todavia, foi mantido o limite do crédito tributário descrito no auto de 
infração. 

 
O nobre Relator, nas suas razões de voto do presente auto de infração 

entendeu que os trabalhos estavam corretos, que não houve provas em contrário e 
esclareceu que foi válida a colocação desta Conselheira, quanto à aplicação da 
alíquota estadual e não a do simples nacional para que estes fiquem mais atentos, 
mas que o Conselho de Contribuintes já havia julgado anteriormente processo dessa 
mesma empresa, sobre a mesma matéria e que foi aplicada a alíquota do simples 
nacional e que também esta é a vontade do Estado e decidiu pela manutenção da 
decisão de primeira instância. 

 
Pois bem, a pretensão desta Conselheira é apenas aplicar a correta 

legislação tributária, como muito bem frisou a nobre Conselheira Kellen Crystian 
Soares Pedreira do Vale, em outras palavras, que os julgamentos do Conselho são 
conforme a lei.  Também vejo dessa forma e afirmo que nestas ocasiões não pode 
prevalecer à vontade do Estado, bem como, não deve o julgador ficar atrelado às 
decisões do Conselho, tendo em vista que estas não possuem caráter vinculante, 
servindo apenas de base para os julgamentos e orientação sobre a respectiva 
matéria, o que se convalidou com a atitude do senhor Presidente quando deixou de 
aplicar o art. 54 A da Lei no 1.288/01, com redação dada pela Lei no

 2.127/09 
requerida pelo nobre Relator e permaneceu o presente processo em julgamento, 
pois quando há divergência de entendimento, o caso não se enquadra como 
Recurso Voluntário ou Reexame Necessário repetitivo, por não ser entendimento 
consolidado pelo COCRE. 

 
Sendo assim, divirjo do Relator apenas em parte e voto pela procedência 

do presente auto de infração, com aplicação da alíquota de 17% sobre o valor da 
base de cálculo informada no campo 4.8 do auto de infração, uma vez que se trata 
de fato neste caso, de omissão de receita que em decorrência de suprimentos 
ilegais de caixa e que nos termos da alínea “b”, do inciso I, do art. 21, da Lei 
1.287/01 autoriza à presunção de saídas de mercadorias desacobertadas de nota 
fiscal, devendo ser aplicada a legislação tributária estadual e não a do simples 
nacional, conforme determina a alínea “f”, do inciso XIII, do § 1o, do art. 13, da Lei 
Complementar no 123/06. 

 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, ao 

1o dia do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

REGINA ALVES PINTO  
Conselheira 


