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ACORDÃO No                             164/2017 
PROCESSO No:                           2014/6040/503360 
AINF              No:                          04800020150095000000984201422 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:     8.338 
IRECORRENTE:                          IND. COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS            

PALMARES LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:        29.065.915-9 
RECORRIDA:                               FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. SIMPLES NACIONAL. SALDO CREDOR DE CAIXA, OMISSÃO 
DE RECEITA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO E SUPRIMENTO ILEGAL DE 
CAIXA SEM A RECOMPOSIÇÃO DA CONTA. NULO – É nula a reclamação 
tributária sobre omissões de receitas oriundas de levantamentos distintos sem a 
reconstituição da conta caixa, o que caracteriza sobreposição do levantamento.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração do simples nacional no 04800020150095000000984201422, contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, com base nos levantamentos conta caixa, 
“saldo credor”, divergência nas informações das administradoras de cartão em 
relação ao declarado caracterizando omissão de receita por falta de emissão de 
documento fiscal e insuficiência de recolhimento – diferencial de alíquota ICMS 
AÇÃO FISCAL SIMPLES NACIONAL do ano de 2009. 

 
Foi anexado aos autos o Demonstrativo de valores apurados por 

insuficiência de recolhimento, demonstrativo de valores de impostos/contribuições 
sobre diferenças apuradas, termo de encerramento, Levantamento saldo credor de 
Caixa, Levantamento de omissões de receitas – operação cartão crédito/débito, 
intimação, relatório de movimento financeiro das empresas administradoras do 
cartão, livro razão e diário, e livro registro de saída (fls. 04 a 271). 

 
O autuado foi intimado por “AR” em 24/09/2014, e apresentou 

impugnação tempestivamente com as seguintes alegações; que de acordo com a 
Lei das micro e pequenas empresas conforme art. 55 e a lei complementar nº 147, § 
1o, diz que será observado o critério da dupla visita para a lavratura do auto de 
infração, que a empresa não é reincidente, não cometeu nenhuma fraude não houve 
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embaraço a fiscalização e que não ocorreu a fiscalização orientadora e pede a 
improcedência da ação fiscal, (fls. 276 a 278). 

A julgadora de primeira instância, em sentença proferida as (fls. 287 a 
290), faz breve relato do processo e aduz que; em relação a preliminar referente a 
fiscalização orientadora, o dispositivo legal mencionado refere-se somente a 
fiscalização trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e 
ocupação do solo das microempresas e empresas de pequeno porte e o §4º do 
referido artigo exclui do critério de dupla visita o processo fiscal relativo aos tributos; 
que a presente demanda refere-se à omissão de receitas relativa ao saldo credor de 
caixa e falta de emissão de documentos fiscais nas operações com cartão de 
credito/debito; que a pretensão fiscal encontra respaldo na legislação tributaria; que 
a impugnante não impugnou o mérito do presente contencioso e que os documentos 
juntados comprovam o ilícito descrito na inicial e julga pela sua procedência fls. 287 
a 290. 

 
O Autuado foi intimado por “AR” em 11/03/2016, e só reitera as alegações 

da impugnação e ao final pede sua improcedência. 
 
Em parecer da Representação Fazendária, (fls. 298 a 300), entende que 

a Julgadora de 1o instância, em sua sentença pela procedência, foi acertada e 
recomenda sua confirmação; 

 
É em síntese o Relatório, 
 
RELATÓRIO COMPLEMENTAR 
 
Em resolução no 005/2016 de 13 de junho de 2016 decidiu o Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais, converter em diligencia para que o autor do 
procedimento “exclua os valores de saldo credor de caixa e faça o novo 
enquadramento após definição da nova faixa de faturamento com alíquota de 
tributação correspondente”, (fls. 304). 

 
Em despacho/SEFAZ/DRF PAL/CSBS DE no 06/2017, o autor do 

procedimento relata que não consta junto ao sefisc-Contencioso (Portal do Simples 
Nacional) a data de ciência do sujeito passivo e nem interposição de recurso ao 
Conselho de Contribuintes e Recurso Fiscais, que tais atos não foram promovidos 
pelo Supervisor da Agência de Atendimento á época através dos formulários: F-2 e 
F-1 respectivamente conforme Portaria CGSN nº 22/13; Portaria CGSN/SE nº 39/15; 
Portaria CGSN/SE no 48/15 que trata os art. 78 e 79; resolução CGSN no 94/11 e 
Comunicado CGSN/SE no 41/2013 – Contencioso da AINF – alterado em 
29/09/2015; que tais informações deverão ser encaminhado ao escritório Regional 
do Simples Nacional, devidamente preenchido e assinado digitalmente por meio de 
planilha eletrônica do BrOffice (extensão.ods), pelo Supervisor da Agência de 
Atendimento do domicílio do contribuinte e que após cumpridas estas etapas 
retorne-se os autos ao autor do procedimento. 
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Foram juntados os formulários F-1 e F-2, e encaminhado novamente ao 

autor do procedimento, (fls. 309 e 310); 
 
Em Despacho/SEFAZ/DRF PAL/ CSBS de no 14/2017, o Autor do 

procedimento constata que foi regularizado o procedimento e relata que devido à 
emissão da Sentença de 1o instância que está preclusa para interposição de Termo 
de Aditamento conforme art. 36.§ 4º da Lei 1.288/2001 e salienta que em caso de 
julgamento parcial do AINF em segunda instância deverão ser informados no F-2 
(informações sobre os resultados) conforme Comunicado CGSN/SE no 41/2013 – 
Contencioso da AINF – alterado em 29/09/2015, que trata os art. 78 e 79; resolução 
CGSN no 94/11 e por vez, enviar no E-mail ao escritório do Simples Nacional.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O presente auto de infração – Simples Nacional, refere-se à cobrança de 

ICMS referente à constatação de saldo credor de caixa, divergência de receita 
informada pelas administradoras de cartão de crédito/débito caracterizando 
omissões de receita e diferença de alíquota aplicada durante o exercício de 2009. 

 
 
A Lei complementar no 123/2006 estabelece ao contencioso tributário do 

ente federado, autor do lançamento, a competência para julgar os procedimentos 
administrativos referentes aos lançamentos dos créditos tributários do Simples 
Nacional, com esteio no que está disposto nos artigos 34 e 39, caput 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)  
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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. 
 

O Contencioso Administrativo Tributário e os Procedimentos 
Administrativo-Tributários estão estabelecidos pela Lei nº 1.288, de 
28/12/2001, atualizado até a Lei nº 3.119, de 29/06/2016 e em seu artigo 35, inciso I, 
alínea “c”, inciso IV e § 2º, estabelece a forma e características necessárias do 
conteúdo do Auto de Infração: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
  
I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
..................................... 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 
...................................... 
IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
...................................... 

§ 2º Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências podem ser formuladas em um 
só instrumento, desde que alcance e individualize todos os tributos, 
as infrações e os exercícios, apurados pelo mesmo tipo de 
levantamento fiscal . (Redação dada pela Lei 2.521, de 10.11.11); 

 

Neste egrégio colegiado, os processos vêm sendo decididos em casos 
similares da seguinte forma: 

 
ACÓRDÃO Nº. : 056/2016 - EMENTA : I - ICMS. SUPRIMENTO 
ILEGAL DA CONTA CAIXA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
NULIDADE. A ausência dos documentos comprobatórios dos fatos, 
previstos no art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, acarreta a nulidade 
do auto de infração por cerceamento de defesa, conforme art. 28, 
inciso II, da mesma Lei. II - ICMS. SUPRIMENTO ILEGAL DA 
CONTA CAIXA. NULIDADE. ERRO NA TIPIFICAÇÃO JURÍDICA 
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS. É nula a exigência que 
não especifica com clareza os dispositivos legais infringidos de 
empresa optante do Simples Nacional enquadrada como empresa do 
ICMS normal indicados no auto de infração. 
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ACÓRDÃO Nº. : 091/2017 - EMENTA : ICMS. SIMPLES NACIONAL. 
SUPRIMENTO ILEGAL DE CAIXA SEM A RECOMPOSIÇÃO DA 
CONTA. NULO. A falta da reconstituição da conta caixa com os 
lançamentos do suprimento ilegal nulifica o lançamento. 
 

Em análise ao conteúdo do processo, constata-se que a presunção de 
ocorrência de fato gerador determinada com saldo credor de caixa e a omissão de 
receita apurado pela divergência da informação da empresa de cartão de crédito 
/debito são sobrepostos e que resultaria em cobrança indevida referente ao mesmo 
período fiscalizado. 

 
Diante do exposto, o meu voto é pela REFORMA da decisão singular em 

sentença prolatada em primeira instância e acolho a preliminar de nulidade do auto 
de infração por cerceamento a defesa, arguida pelo sujeito passivo e julgar extinto o 
processo sem análise de mérito.  

 
  

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento a defesa, arguida pelo sujeito passivo e julgar extinto o 
processo sem análise de mérito. O Representante Fazendário João Alberto Barbosa 
Dias fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e sugeriu o refazimento 
dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares 
Pedreira do Vale, Maria das Graças Vitor da Silva Veloso, José Cândido de Moraes 
e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos dezoito dias do mês de julho 
de 2017, o conselheiro Luiz Carlos da Silva Leal. 

 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas-

TO, aos seis dias do mês de setembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 

 


