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ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS 
SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. EMPRESA ENQUADRADA NO 
SIMPLES NACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 
– É procedente o lançamento fiscal originado da omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, identificada pela ocorrência do fato 
suprimento de caixa não comprovado

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração no 2012/000826, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inicial, referente às exigências de ICMS decorrentes das omissões de receitas 
pelas ocorrências de suprimentos de caixa não comprovados nos exercícios de 
2009, 2010 e 2011, totalizan
termo de aditamento, fls. 215/217.

 
Foram juntados aos autos os Levantamentos das Disponibilidades 

“Suprimento Não Comprovado”, fls. 05/16, Extratos do Simples Nacional, fls. 17/22, 
Anexo à LC 123/06, fls. 23/24, consulta histórico da empresa no simples nacional, 
fls. 25, intimação para entrega dos documentos, fls. 26, Livro Diário, fls. 27/30, Livro 
Razão, fls. 31/34, Livro Caixa, fls. 35/143, intimação feita por AR para entrega de 
documentos, fls. 144/145, declaração, fls. 146, cópias de recibos, fls. 147/155 e 
pedido para envio do auto de infração por via postal, fls. 156.

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal para no 

prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou a
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AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000826 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS 
SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. EMPRESA ENQUADRADA NO 
SIMPLES NACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

É procedente o lançamento fiscal originado da omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, identificada pela ocorrência do fato gerador presumido
suprimento de caixa não comprovado. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/000826, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inicial, referente às exigências de ICMS decorrentes das omissões de receitas 
pelas ocorrências de suprimentos de caixa não comprovados nos exercícios de 
2009, 2010 e 2011, totalizando o valor de R$ 14.788,56, conforme auto de infração e 
termo de aditamento, fls. 215/217. 

Foram juntados aos autos os Levantamentos das Disponibilidades 
“Suprimento Não Comprovado”, fls. 05/16, Extratos do Simples Nacional, fls. 17/22, 

fls. 23/24, consulta histórico da empresa no simples nacional, 
fls. 25, intimação para entrega dos documentos, fls. 26, Livro Diário, fls. 27/30, Livro 
Razão, fls. 31/34, Livro Caixa, fls. 35/143, intimação feita por AR para entrega de 

4/145, declaração, fls. 146, cópias de recibos, fls. 147/155 e 
pedido para envio do auto de infração por via postal, fls. 156. 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal para no 
prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação e 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. 
SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. EMPRESA ENQUADRADA NO 
SIMPLES NACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

É procedente o lançamento fiscal originado da omissão de saídas de mercadorias 
gerador presumido pela ocorrência de 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/000826, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inicial, referente às exigências de ICMS decorrentes das omissões de receitas 
pelas ocorrências de suprimentos de caixa não comprovados nos exercícios de 

do o valor de R$ 14.788,56, conforme auto de infração e 

Foram juntados aos autos os Levantamentos das Disponibilidades 
“Suprimento Não Comprovado”, fls. 05/16, Extratos do Simples Nacional, fls. 17/22, 

fls. 23/24, consulta histórico da empresa no simples nacional, 
fls. 25, intimação para entrega dos documentos, fls. 26, Livro Diário, fls. 27/30, Livro 
Razão, fls. 31/34, Livro Caixa, fls. 35/143, intimação feita por AR para entrega de 

4/145, declaração, fls. 146, cópias de recibos, fls. 147/155 e 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal para no 
presentar impugnação e 
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apresentou impugnação acompanhada de documentos, fls. 159/171, com as 
seguintes alegações: 

 
Que registra todas suas operações fiscais, contábeis e financeiras e 
que cumpre todas suas obrigações tributárias, conforme escrituração 
dos livros diário e Razão de 2009, devidamente autenticado na Junta 
Comercial e que nos exercícios de 2010 e 2011 a Lei Complementar 
no 123/06 lhe faculta, que escriturou o Livro Caixa, contendo toda sua 
movimentação financeira e bancária, que quanto ao suprimento de 
caixa não comprovado discorda do autuante (item 4.1) do auto de 
infração uma vez que a operação comercial encontra-se 
devidamente contabilizada no Livro Razão, fls. 09, datado de 
18/08/2009 e que não concorda também em relação aos itens 5.1 e 
6.1, tendo em vista que todos os registros apontados nos 
levantamentos se referem a operações próprias da autuada, que 
todas suas vendas são realizadas com recebimento via caixa e 
depois os valores são devidamente depositados em conta corrente 
bancária, ou seja, tratam de movimentação financeira interna com 
recursos financeiros gerados em função de suas vendas e que 
transitam entre a conta caixa e conta bancária, não se referindo a 
geração de novas receitas e em conclusão afirma que as alegações 
do autuante são equivocadas e pede a nulidade do referido auto de 
infração. 

 
Chegando os presentes autos ao Contencioso Administrativo-Tributário, 

estes foram encaminhados para julgamento de primeira instância. 
 
O julgador de primeira instância por meio de despacho, fls. 172/174, 

retornou o processo ao autor do lançamento para revisão das descrições das 
infrações, os dispositivos legais infringidos indicados, as penalidades sugeridas, os 
percentuais de multa indicados e apresentar provas do ilícito fiscal. 

 
Por sua vez, o autor do lançamento apresentou provas, as fls. 176/214 e 

procedeu aditamento ao auto de infração, alterando as descrições das infrações, os 
dispositivos legais infringidos, as penalidades e os percentuais de multas, fls. 
215/217 e se manifestou as fls. 218/219. 

 
O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento ao auto de infração 

por via postal para no prazo legal apresentar impugnação e não compareceu ao 
processo, sendo lavrado termo de revelia, fls. 223. 

 
Retornando os presentes autos ao Contencioso Administrativo-Tributário, 

estes foram encaminhados para julgamento de primeira instância. 
 
O julgador de primeira instância, em sentença às (fls.224/228), aduz que: 
 

as infrações foram levantadas pelo fisco estadual, mediante 
conferência dos lançamentos contábeis nos exercícios fiscalizados e 
que foram constatados omissões de receitas pelas ocorrências de 
suprimentos de caixa não comprovados, autorizando a presunção de 
saídas de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, 
dada a falta de provas em contrário; que em relação às referidas 
infrações foram aplicadas a legislação do simples nacional, tendo em 
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vista que o sujeito passivo é enquadrado no referido regime de 
tributação, conforme documento de fls. 25; que é justamente a 
aplicação da legislação tributária utilizada que deve ser analisada a 
luz do art. 13 da Lei Complementar no 123/06; que 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 § 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, não enquadradas no regime do 
simples nacional; 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 as infrações dos campos 4.1, 5.1 e 6.1 
decorrentes de omissões de receitas pelas ocorrências de 
suprimentos ilegais de caixa não comprovados autorizando assim, a 
presunção de saídas de mercadorias desacobertadas de nota fiscal, 
dada a ausência de provas em contrário, deve ser aplicada o regime 
normal de tributação e não o regime do simples nacional, ou seja, a 
legislação tributária estadual; que as infrações descritas nos campos 
4.1, 5.1 e 6.1 do auto de infração e do termo de aditamento, fls. 
215/217 são nulas, principalmente, porque são referentes à exigência 
de ICMS decorrentes da omissão de receitas pelas ocorrências de 
suprimentos de caixa não comprovados, que autoriza a presunção de 
saída de mercadorias desacobertadas de notas fiscais e nestas 
hipóteses deve ser observada a legislação estadual e não do simples 
nacional, tanto na indicação, dos dispositivos legais infringidos, das 
penalidades e dos percentuais de multa, quanto na aplicação da 
alíquota, que está caracterizada a nulidade do auto de infração e do 
termo de aditamento, fls. 215/217, por não indicarem corretamente 
os dispositivos legais infringidos, um dos requisitos essenciais e 
exigidos para a validade do auto de infração previsto no art. 35 da Lei 
no 1.288/01. 

 
Diante do exposto, julga NULO sem análise de mérito o auto de infração 

no 2012/000826, nos valores de: R$ 654,98, conforme campo 4.11 do auto de 
infração; R$ 5.556,71, conforme campo 5.11 do auto de infração, e R$ 8.576,87, 
conforme campo 6.11 do auto de infração. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 230, pede que seja 

confirmada a decisão em sentença proferida pela julgadora singular. 
 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls.234) a empresa 

apresentou Recurso Voluntário, tempestivamente, com as mesmas alegações em 
sede de impugnação. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2012/000826, referente a omissões de 
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receitas pelas ocorrências de suprimentos de caixa não comprovados nos exercícios 
de 2009, 2010 e 2011. 

 
Compulsando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

nulo o auto de infração nº 2012/000826, sem análise de mérito, por não indicar 
corretamente os dispositivos legais infringidos, conforme o disposto no art. 29 da Lei 
1.288/01. 

 
No mérito, com a devida vênia, entendo que a legislação aplicável está 

correta, não sendo causa de nulidade, vez que a meu ver deve-se aplicar a Lei 
Complementar nº 123/2006 à microempresa e à empresa de pequeno porte, 
optantes pelo Simples Nacional, que exerça atividades incluídas no campo de 
incidência do ICMS e seja apurada omissão de receita de que não se consiga 
identificar a origem, com esteio no que está disposto nos artigos 34 e 39, caput, § 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 id entificar a  
origem, a autuação será feita utilizando a maior al íquota 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. (grifo nosso). 
 
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 
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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) 

 
De acordo com a legislação acima colacionada, depreende-se que o art. 

34 da LC 123/2006 remete a aplicação da legislação de regência à microempresa e 
à empresa de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, no que diz respeito às 
presunções de omissão de receita, observando-se no caso em tela o art. 21, inciso I, 
alínea “d”, 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: 
(...) 
 
d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou 
contabilmente; 

 
Em consonância com o art. 34 supra, apenas quanto à previsão de 

presunções de omissão de receita aplica-se a legislações de regência dos impostos 
e contribuições incluídos no Simples Nacional, vale dizer que apenas se permite o 
instituto da referida presunção, com base na legislação do ente fiscalizador, o que 
não permite inferir que a lei Complementar 123/2006 deixará de reger as 
reclamações tributárias que envolvem as ME e EPP optantes pelo Simples Nacional. 

 
Denota-se, ainda, que a combinação do § 2º do art. 39 com o art. 34, 

todos da LC 123/2006, fulmina a questão, pois uma vez apurada omissão de receita 
de que não se consiga identificar a origem, claro está na norma citada que a 
autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista na Lei Complementar, 
procedimento adotado no caso dos autos. Por conseguinte, o art. 39 da norma 
precitada trata da competência do contencioso administrativo relativo ao Simples 
Nacional, a qual será do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do 
ente federativo, cujos requisitos para sua fixação serão o lançamento, o 
indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais 
atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente. 

 
Assim, considerando que o sujeito passivo é optante pelo Simples 

Nacional e que não apresentou defesa capaz de ilidir o feito, verifica-se que o auto 
de infração foi lavrado em conformidade com legislação tributária vigente devendo 
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ser mantido pelas razões acima. Já em relação ao percentual de multa de 150%, 
denota-se que o referido percentual se deu em razão do estabelecido no art. 44, 
inciso I, e seu § 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 à 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 imposto 
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, à luz da legislação acima transcrita somente será aplicado  

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.  

 
A presunção de ocorrência de omissão de saídas de mercadorias 

tributadas não prescinde da demonstração de conduta dolosa do contribuinte 
caracterizadora de sonegação, fraude ou conluio. 
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Por fim, em que pese haver a presunção de ocorrência de omissão de 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas em livro próprio, 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 reforma da decisão de primeira instância que julgou 

nulo, sem análise de mérito, o auto de infração nº 2012/000826 por não indicar 
corretamente os dispositivos legais infringidos, conforme o disposto no art. 29 da Lei 
1.288/01 para julgar procedente a reclamação tributária indicadas nos campos 4, 5 e 
6 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 654,98, conforme campo 4.11 do auto de infração; R$ 5.556,71, conforme campo 
5.11 do auto de infração, e R$ 8.576,87, conforme campo 6.11 do auto de infração, 
com a penalidade de 75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, mais os 
acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a 
decisão de primeira instância, que julgou nulo o auto de infração no 2012/000826 
para julgar procedente as reclamações tributárias e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários com nos valores de R$ 654,98 (seiscentos e 
cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), R$ 5.556,71 (cinco mil, 
quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), e R$ 8.576,87 (oito 
mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), referentes aos 
campos 4.11 a 6.11, com aplicação da multa correspondente a 75% prevista no art. 
44, inciso I, da Lei 9.430/96, mais os acréscimos legais.  O representante fazendário 
Rui José Diel fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, João Alberto 
Barbosa Dias, Elena Peres Pimentel e Valcy Barboza Ribeiro e o procurador do 
estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 24 dias do mês de outubro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2015. 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Presidente em exercício 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


