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ACORDÃO No:                                                                                                                                 
PROCESSO No: 

225/2017 
2014/6640/500199 

RECURSO VOLUNTARIO No:  8.540 
AINF No: 480002015009540000457201405 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

PONTA PÉ COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. 
29.389.574-0 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE 
RECEITAS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. PROCEDENTE – É procedente 
a reclamação tributária proveniente de omissão de receita com a consequente 
majoração de alíquotas, pela não escrituração de notas fiscais de entradas, 
presunção prevista no art. 21 da Lei 1.287/2001. 
 

. 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração Simples Nacional no 04800020150095400000457201405, contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, IRPJ no valor de R$ 508,24 (quinhentos e 
oito reais e vinte e quatro centavos), CSLL no valor de R$ 508,24 (quinhentos e oito 
reais e vinte e quatro centavos), COFINS no valor de R$ 1.426,02 (um mil, 
quatrocentos e vinte e seis reais e dois centavos), PIS no valor de R$ 325,66 
(trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), CPP no valor de R$ 
4.046,16 (quatro mil, quarenta e seis reais e dezesseis centavos) e ICMS no valor de 
R$ 3.759,14 (três mil setecentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos) 
referente à omissão de receita - falta de emissão de documento fiscal e Insuficiência 
de Recolhimento sobre a Receita Bruta Total - RBT apurado de R$ 426,60 
(quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) durante o ano de 2009. 

 
Foram anexados aos autos todos os levantamentos e demonstrativos do 

Simples Nacional, levantamento das notas fiscais de entradas não registradas, cópia 
de notas e cópia do livro de entrada, fls. 04 a 94. 

 
A autuada foi intimada por “AR” em 24.04.2014 e apresentou impugnação 

tempestivamente em 22.05.2014, fls. 98 a 105, alega que o levantamento do autor 
do procedimento deixou de considerar os elementos e procedimentos contábeis; que 
o fisco Estadual utilizou como prova presunções e que não ofereceu provas ao fato 
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alegado; que o Fisco não provou as supostas omissões de vendas, que não foi 
apresentados quais as bases de cálculos utilizadas pela autoridade tributária, pugna 
pela inversão do ônus da prova para que o fisco demonstre de forma fidedigna a 
suposta ocorrência do fato gerador e pede a improcedência do auto de infração.  

 
A julgadora de primeira instância em sentença proferida as fls. 111 a 118 

aduz; o auto de infração refere-se a omissão de receita - falta de emissão de 
documento fiscal e Insuficiência de Recolhimento sobre a Receita Bruta Total 
durante o ano de 2009; que estão contidos aos autos todos os requisitos previstos 
na Resolução CGSN no 30/08; que foi ultrapassado a preliminar arguida referente a 
ausência de provas, está presente nos autos todos os requisitos previstos no art. 80 
da Lei Complementar no 123/06, as infrações estão descritas com clareza e precisão 
conforme estabelece o art. 14 da Resolução CGSN nº 30/08, infrações tipificadas 
nos incisos I e III do art. 14. Rejeitada a preliminar de nulidade, no Mérito entende 
que as infrações estão perfeitamente descritas e todas estão previstas em Lei; o 
sujeito passivo faz meras alegações sem trazer provas ou apresentar levantamento 
que pudesse contrariar as acusações; a falta de escrituração dessas aquisições 
caracteriza omissão de receita permitindo por meio de presunção legal definida nas 
legislações especificas dos impostos e contribuições que ouve saídas de 
mercadorias desacobertadas de notas e em face desta omissão de receitas 
caracterizou-se a Insuficiência de Recolhimento – Diferença de Alíquota, diante 
exposto, conheceu a impugnação, negou-lhe provimento rejeitando a preliminar de 
nulidade e julgou pela procedência do auto de infração; 

 
Intimada em 25 de abril 2017 por “AR”, fls. 121, apresenta recurso em 22 

de maio de 2017; inicialmente alega que a recorrente não praticou a suposta 
infração tributária de omitir receitas; pede a suspensão da exigibilidade conforme art. 
151, III do CTN; requer a reforma da sentença de primeira instância considerando 
que o autor do procedimento equivocou-se em seu levantamento ao não analisar a 
escrituração contábil; que o autor não apresentou provas sobre o suposto ilícito 
descrito; pugna pela inversão do ônus de prova, que presunções não é prova; que a 
presunção é meio de prova idônea quando não existem outro meios cabíveis, o que 
não configura no presente caso, restando à administração o ônus da prova sob pena 
da administração incorrer em erro e injustiça; reitera as alegações feitas na 
impugnação, preliminar de nulidade e no mérito pede a improcedência do auto de 
infração. 

 
Em parecer as fls. 137 e 141 a Representação Fazendária entende que a 

pretensão da Fazenda Pública coaduna com ordenamento pátrio e está 
devidamente enquadrada nos dispositivos da legislação dados como infringidos; que 
o julgamento do crédito tributário relativo ao Simples Nacional é de competência do 
órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetua o 
lançamento conforme dispõe o art. 39 da LC 123/2006; que é cabível o lançamento 
de crédito tributário para exigência de ICMS e demais encargos federais por 
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presumida omissão de receita de origem não comprovada e/ou excluída como notas 
fiscais de entradas não registradas; que o trabalho fiscal encontra-se em plenas 
condições para ser apreciado pelo COCRE; o sujeito passivo não contestou o 
trabalho fiscal com contraprova de que registrou referidas notas fiscais, desta forma 
recomenda a confirmação da decisão de primeira instância, pela procedência.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
Vistos, analisados e discutidos o presente processo. Tem-se que a 

Fazenda Pública Estadual, por meio de seu Agente auditor fiscal, reclama em 
lançamento efetuado através do Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF, Que, O 
Sujeito Passivo Omitiu Receitas, provenientes de Vendas (Saídas) de mercadorias 
tributáveis, ocorridas por deixar de Registrar / escriturarem em Livros Fiscais 
próprios de Entradas - LRE, as Notas Fiscais Eletrônicas, de aquisição de 
Mercadorias, destas ENTRADAS no estabelecimento no período de 01.01.2009 a 
31.12.2009.  

 
No Fato gerador presumido previsto em art. 21, inciso I, alínea “d”, Lei 

1.287/01; combinada com Art. 34 da Lei Complementar nº 123/2006. Da insuficiência 
de recolhimento – diferença de alíquota; é procedido automaticamente com o 
recálculo das alíquotas previstas no Anexo I, da Lei Complementar 123/2006, 
quando se identifica a OMISSÃO DE RECEITA, vez que os valores das OMISSÕES 
são adicionados aos Valores que o Contribuinte declarou ao Simples Nacional. 

 
Quanto maior é o faturamento, maiores são as alíquotas dos tributos, e foi 

esse motivo que ocasionou o lançamento da diferença de alíquota em relação aos 
valores já declarados pelo sujeito passivo, portanto a origem da reclamação 
tributária. 

 
Analisadas as alegações e argumentações de defesa apresentadas em 

impugnação pelo sujeito passivo, nas contra razões e decisão proferida em sentença 
por julgador de primeira instância administrativa, e, em manifestação verbalizada 
pela representação fazendária, escrita e oralmente é de se concluir que; Deste 
recurso voluntário é tempestivo, trás e reprisa as mesmas teses de Defesa da peça 
Impugnatória, nada apresentando de fato novo ou acrescentar. 

 
 Vez que se trata de participante do Sistema Único do Regime do Simples 

Nacional, Micro Empresa – ME com tratamento Jurídico – Tributário diferenciado 
pela Lei Complementar no 123/2006, e Resoluções CGSN (Comitê Gestor do 
Simples Nacional) do Regime Simplificado Nacional.  
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No entanto ressalta-se que se trata de Entrada de mercadorias através de 

Notas Fiscais Eletrônicas não escrituradas e ou omitidas de Registros em livro 
Registro de Entrada, onde salvo prova em contrário, se pode presumir Saídas 
(vendas) sem emissão de Nota Fiscal, nos preceitos do Art. 21, inciso I, alínea “d”, 
Lei 1.287/01, “verbis” 

 
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; 

.................................................. 
 
Quanto a Violação ao Art. 884, do CC, Violação ao Art. 371 do novo CPC, 

Afronta ao Art. 5º, inciso LIV, CF/88, não são pertinentes as reclamações tributárias, 
pois estas estão intimas a obrigatória vinculação à Lei Complementar no 123/66.  

 
Vê se que razão não assiste ao Sujeito Passivo, pois deixa de apresentar 

defesa ao mérito das reclamações tributárias interpostas diante de todo o exposto, 
conheço deste recurso voluntário, tempestivo, para negar-lhe provimento, e, voto 
para manter e confirmar a decisão em sentença proferida da julgadora de primeira 
instância, que julgou procedente as exigências tributárias, deste auto de infração e 
notificação fiscal - AINF no 480002015009540000457201405, condenando o sujeito 
passivo ao recolhimento dos valores da imputação que lhe foi dirigida através desta 
peça basilar em evidência. 

 
 

 DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu por unanimidade, rejeitar as preliminares de cerceamento a defesa 
e erro na infração, arguidas pelo Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer 
do recurso voluntário e negar-lhe provimento para confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente as reclamações tributárias constante do auto de AINF 

480002015009540000457201405 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de IRPJ R$ 508,24 (quinhentos e oito reais e vinte 
quatro centavos), CSLL R$ 508,24 (quinhentos e oito reais e vinte e quatro 
centavos), COFINS R$ 1.426,02 (mil, quatrocentos e vinte e seis e dois centavos), 
PIS R$ 325,66 (trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) e CPP R$ 
4.046,16 (quatro mil, quarenta e seis reais e dezesseis centavos), ICMS R$ 3.759,14 
(três mil e setecentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), referentes os 
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campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. O Representante 
Fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela fazenda 
pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Shiniti 
Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Maria 
das Graças Vito da Silva Veloso, Denise Baiochi Alves e Osmar Defante. Presidiu a 
sessão de julgamento aos onze dias do mês de outubro de 2017, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

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

TO, aos  07 dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 


