OPINIÃO LEGAL

ICMS x Simples Nacional: autuações por vendas
sem notas fiscais e informações prestadas
por administradoras de cartões
Realizado o fato gerador de um tributo, nasce para
o contribuinte o dever de pagá-lo (obrigação princiRCN DGOEQOQQFGXGTFGGOKVKTFQEWOGPVQUƒUECKU
EQOQ PQVCU ƒUECKU QW FQEWOGPVQU GSWKXCNGPVGU G
de declarar ao Fisco o fato gerador e o valor devido
(obrigações acessórias). O descumprimento dessas
obrigações, principais ou acessórias, pode gerar auVWCȧȴGUƒUECKUEQOCCRNKECȧȣQFGOWNVCU

O § 1º do artigo citado lista os tributos que não
estão incluídos no Simples Nacional, que devem ser
pagos separadamente quando devidos, considerando
suas próprias metodologias de cálculo. Dentre eles
está o ICMS devido nas operações realizadas sem
GOKUUȣQFGFQEWOGPVQUƒUECKU
Dessa forma, comprovada a venda de mercadoTKCUUGOCGOKUUȣQFGFQEWOGPVQUƒUECKUECDGTȡCQ
Fisco Estadual exigir o ICMS incidente sobre tais operações considerando as alíquotas próprias do ICMS
(geralmente 18%) e não as alíquotas aplicáveis no
âmbito do Simples Nacional.
Por outro lado, caso o contribuinte não tenha de'HVVDIRUPDFRPSURYDGDDYHQGD
clarado a totalidade de suas receitas através do ProGHPHUFDGRULDVVHPDHPLVV¥R
grama Gerador do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional Declaratório – PGDASD, mas tenha
GHGRFXPHQWRVͤVFDLVFDEHU£DR
GOKVKFQ EQTTGVCOGPVG QU FQEWOGPVQU ƒUECKU RCTC
)LVFR(VWDGXDOH[LJLUR,&06
acobertar todas as suas operações, entendemos,
salvo melhor juízo, que a exigência da diferença do
LQFLGHQWHVREUHWDLVRSHUD©·HV
tributo não pago deverá se dar no âmbito do Simples
FRQVLGHUDQGRDVDO¯TXRWDVSUµSULDV
Nacional, adotando-se as alíquotas desta sistemática
WPKƒECFCFGCTTGECFCȧȣQPȣQUGPFQRQUUȭXGNCQ(KUGR,&06 JHUDOPHQWH HQ¥R
co exigir o ICMS considerando as alíquotas próprias
deste imposto. Isso porque a exigência do ICMS em
DVDO¯TXRWDVDSOLF£YHLVQR¤PELWR
suas próprias alíquotas só pode ocorrer, conforme
GR6LPSOHV1DFLRQDO
dispõe a lei, se houver operação sem emissão de doEWOGPVQUƒUECKU%QPVWFQECDGTȡCQEQPVTKDWKPVGFGOQPUVTCTSWGGOKVKWQUFQEWOGPVQUƒUECKURTGXKUVQU
na legislação, embora não tenha declarado a totalidaSe o contribuinte for optante pelo Simples Nacional de de suas receitas na PGDASD. Do contrário, repitae tiver auferido receitas decorrentes de suas ativida- -se, será presumida a não emissão de documentos
des, deverá pagar diversos tributos listados no art. 13 ƒUECKU ECDGPFQ CQ (KUEQ C GZKIȪPEKC FQ +%/5 GO
FC.GK%QORNGOGPVCTGOWOCȷPKECIWKC suas próprias alíquotas.
sendo relevante observar que o Simples Nacional não
É muito comum que tais situações sejam desȩWOVTKDWVQOCUUKOWOCUKUVGOȡVKECWPKƒECFCFG cobertas pelo Fisco através do confronto entre as
pagamento dos 8 tributos descritos no referido artigo, receitas declaradas pelo contribuinte em PGDASD e
como, por exemplo, o IRPJ, a PIS, a COFINS e o ICMS. os valores de suas vendas realizadas por cartões de
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crédito e débito informadas ao Fisco pelas administradoras desses cartões. Neste caso, e em outros que
não decorram desse confronto de informações, entendemos pela aplicação do que já expusemos, bem
EQOQQUGIWKPVG
a) Sendo exigido o ICMS com a adoção de suas
próprias alíquotas, devem ser excluídas da base
de cálculo as vendas de mercadorias isentas, imuPGUQWUWLGKVCUȠUWDUVKVWKȧȣQVTKDWVȡTKCŢ56GO
etapas anteriores da circulação da mercadoria
(nas entradas, por exemplo). No caso das vendas
FGOGTECFQTKCUUWLGKVCUȠ56PCUGVCRCUCPVGTKQTGUCGZENWUȣQUGLWUVKƒECRGNQHCVQFGLȡVGTKPEKdido, nessas etapas anteriores, o ICMS incidente
sobre as operações de saída. Não sendo possível
KFGPVKƒECTEQOGZCVKFȣQQOQPVCPVGSWGCUUCȭFCU
FG OGTECFQTKCU UWLGKVCU Ƞ KUGPȧȣQ Ƞ KOWPKFCFG
QWȠ56TGRTGUGPVCOPQOQPVCPVGVQVCNFGXGPFCU
UGOCGOKUUȣQFGFQEWOGPVQUƒUECKUOCUUGPFQ
possível considerar que as receitas desacobertadas compreendem também operações com tais
mercadorias, deverá o Fisco arbitrar, seguindo o
procedimento legal, os valores referentes a tais
QRGTCȧȴGU C ƒO FG GZENWȭNCU FC DCUG FG EȡNEWNQ
do ICMS a ser exigido. Para tanto, um dos métodos admitidos é a adoção da mesma proporção
FCCSWKUKȧȣQFGUUCUOGTECFQTKCUHCEGȠVQVCNKFCde das entradas de mercadorias no estabeleciOGPVQFQEQPVTKDWKPVGEQPHQTOGPQVCUƒUECKUFG
entrada.
b) Ao exigir o ICMS com base na adoção de suas
próprias alíquotas, deverá o Fisco considerar a diversidade de mercadorias comercializadas pelo
EQPVTKDWKPVGCƒOFGFGƒPKTCDCUGFGEȡNEWNQFCU
QRGTCȧȴGUUWLGKVCUȠUFKXGTUCUCNȭSWQVCUFG+%/5
existentes (18% e 12%, por exemplo). Em suma,
PȣQRQFGQ(KUEQGZKIKTQ+%/5ȠCNȭSWQVCFG
SWCPFQ C OGTECFQTKC XGPFKFC GUVȡ UWLGKVC Ƞ CNȭquota de 12%, ainda que não tenha sido emitido o
FQEWOGPVQƒUECNGZKIKFQRGNCNGIKUNCȧȣQ2CTCVCPto, contudo, o contribuinte deverá demonstrar as
QRGTCȧȴGU TGCNK\CFCU C ƒO FG SWG UGLC CRNKECFC

18

5(9,67$$0,3 2̽̽-81+2-8/+2̽

a alíquota correspondente, pena de ser adotada a
alíquota de 18% (§ 71 do art. 12 da Lei 6.763/75).
c) As multas aplicadas devem observar a jurisprudência. Em suma, o STF já decidiu que a multa
pela prática de infrações, ou seja, a multa isolada,
não pode ultrapassar o valor do próprio tributo
(ou seja, 100%), ao passo que existem diversas
decisões limitando a multa de revalidação pelo
não pagamento do tributo a percentuais próximos
de 20%, 30%. Há, contudo, decisões do TJMG no
sentido de que a cumulação das duas multas não
pode ultrapassar 100% do valor do tributo.
d) Os sócios e administradores só podem ser considerados coobrigados se o Fisco tiver comprovado que praticaram os atos ensejadores de sua
responsabilidade, conforme prevê a legislação e
a jurisprudência. Isso deve ser avaliado em cada
caso, sendo certo que nem sempre os sócios e adOKPKUVTCFQTGUTGURQPFGORGNCUFȭXKFCUƒUECKUFCU
pessoas jurídicas, ainda que as obrigações tributárias não tenham sido cumpridas a contento.
Não sendo observado o acima exposto, surge para
o contribuinte o Direito de se defender administrativa
ou judicialmente, sendo importante, sempre, buscar
orientações junto a um advogado tributarista.
Este artigo foi escrito e publicado no âmbito da parEGTKCƒTOCFCGPVTGC#/+2Ȉ1GC%QOKUUȣQFG#RQKQ
,WTȭFKEQȠU/KETQG2GSWGPCU'ORTGUCUFC1#$/)•
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