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ACÓRDÃO No: 066/2017 
PROCESSO No: 2015/7050/500019 
AINF No: 04800020150096200002008201500 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.373 
RECORRENTE: ANA DARTE PEREIRA ALVES DE SOUZA - ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  29.067.864-1  
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

IRPJ. CSLL. COFINS. PIS. CPP. ICMS. SIMPLES NACIONAL.  
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS NO LIVRO 
PRÓPRIO E OCORRÊNCIA DE SALDO CREDOR DE CAIXA NO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2011. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS DE 
MERCADORIAS TRIBUTADAS. PROCEDÊNCIA. – Prevalece a exigência fiscal 
quando restar provado nos autos que houve descumprimento de obrigação de 
escrituração das notas fiscais de entradas de mercadorias e,a existência de Saldo 
Credor, fatos que autorizam a presunção de ocorrência de saídas de mercadorias 
tributadas conforme prescreve o art. 34 da Lei Complementar no 123/2006 e art. 21 
da Lei Estadual no 1.287/2001. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

Em observância à sistemática de tributação e fiscalização do Simples 
Nacional, regulada pela Lei Complementar nº 123/2006 e Resoluções, a Fazenda 
Pública Estadual, constituiu o crédito tributário através do AINF nº 
04800020150096200002008201500 (de fls. 02/96) para reclamar do contribuinte já 
qualificado o ICMS de competência estadual, bem como, o imposto e contribuições 
da União,tudo com base na constatação de omissão de receitas face ao não-registro 
de notas fiscais de entradas e a ocorrência de saldo credor de caixa no ano de 2011. 
 

Anexaram-se aos autos o cadastro da ação fiscal, Boletim de Informações 
Cadastrais – BIC, intimação, levantamento do saldo credor de caixa, declaração 
anual do simples nacional, extrato do simples nacional, livro registro de apuração do 
ICMS, Nota Explicativa, livro caixa, livro registro de entradas e documentos 
auxiliares de notas fiscais eletrônicas (fls. 97/223). 
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A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta e, 
tempestivamente, apresentou impugnação, com as seguintes alegações (fls. 
224/226): 

 
Que não tinha conhecimento da existência do fato; que o Fisco 
deveria levar em consideração o fato de que, apesar do volume de 
compras ser maior do que o volume de vendas, não significa que 
houve omissão de receitas, pois, a diferença está nas mercadorias 
em estoque; que é exorbitante o valor cobrado; que não existiu má-fé 
nem dolo. 
 

Adveio a decisão singular em que a julgadora de primeira instância, em 
sentença às (fls.229/231), aduz que:  

 
O sujeito passivo está devidamente identificado, a intimação é válida, 
a impugnação é tempestiva e apresentada em conformidade ao que 
dispõe a legislação. O autuante possui capacidade ativa para a 
constituição do crédito tributário, nos termos do art. 33, caput da LC 
nº 123/2006 e preenche os requisitos estabelecidos na legislação 
tributária. Não há preliminares. A pretensão fiscal encontra respaldo 
na legislação tributária tipificada no auto de infração, assim como a 
penalidade proposta está de acordo com o ilícito fiscal descrito. A 
impugnante não pode alegar desconhecimento da legislação 
tributária e de sua escrituração para se eximir dos atos infracionais a 
que concorreu. Embora os lançamentos contábeis seja da 
responsabilidade de contabilistas, o contribuinte deve se inteirar 
daquilo que está sendo feito, até porque os livros fiscais e contábeis 
são por ele assinados. O fato de o volume das compras ser maior ser 
maior que o volume das vendas pode, eventualmente, caracterizar 
estoque da empresa. Mas tal fato deveria ter sido devidamente 
comprovado pela impugnante, que não anexou ao processo nenhum 
documento que corrobore suas alegações, o que contraria o disposto 
no art. 45, inciso I da lei nº 1.288/01. Ainda que não tenha existido 
dolo ou má-fé, a questão é que o levantamento elaborado pelo 
autuante, assim como os livros anexados aos autos comprovam a 
existência de saldo credor de caixa, o que permite presumir a 
ocorrência da omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
. 

Colacionou a legislação de regência e Acórdão do COCRE/TO, de nº 
120/2011, para conhecer da impugnação, negar-lhe provimento e julgar 
PROCEDENTE o auto de infração em apreço, a fim de condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tal como lançados na inicial, mais acréscimos legais, 
cuja descrição e respectivos valores especificou. 
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Em sede de recurso voluntário, tempestivo e legítimo, o sujeito passivo 
repisa seus argumentos de defesa, conforme fls. 234/236. 
 

Em manifestação de fls. 244/246 a Representação Fazendária disse o 
que segue:  
 

São três as irregularidades para 2011: (i) deixar de registrar as notas 
fiscais de entradas no livro próprio com presunção da omissão de 
saídas; (ii) insuficiência de recolhimento de diferencial de alíquota e, 
(iii) a omissão de saídas pelo saldo credor de caixa. 
 
(i) A presunção de omissão de saídas é quando as vendas 
deixam de ser registradas. Desta forma, os pagamentos superam as 
receitas, restando o saldo credor. 
(ii) Se houve aporte de recursos pelo financiamento bancário e do 
sócio, então estas receitas não foram registradas no caixa. 

 
No levantamento do saldo credor de caixa não se aplicou o rateio da 
omissão de saídas com base na proporção de vendas de 
mercadorias com tributação normal, com substituição tributária, 
prejudicando a certeza da base de cálculo do imposto. O DIF ano 
base de 2011 indica que a totalidade das saídas era de substituição. 
Se esta informação procede a consequência será a inexistência de 
omissão de saída em função do saldo credor. 
 
Quanto ao levantamento denotas fiscais de entradas não registradas 
(fls. 122), se referem a operações internas de mercadorias com 
substituição, caso em que o imposto devido já foi pago, não sendo 
possível cobrá-lo novamente. Portanto, expurgando o valor de R$ 
3.121,45, a omissãode saídas, neste caso, será o valor de R$ 
4.821,24 e o ICMS devido de R$ 136,92 (2,84%). 
 
Assim, reformando a decisão singular pedimos pela PROCEDÊNCIA 
PARCIAL do campo 3333 0001 – omissão de receitas não 
escrituradas (fls. 04), onde a base de cálculo deste campo alteraria 
de R$ 7.942,69 e passaria aser 4.821,24 e, o ICMS devido pelo não 
registro de NF de entrada, alteraria deR$ 225,57 para R$ 136,92. 
Ainda pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do campo 33332001 – 
insuficiência de recolhimento de diferencial de alíquota (fls 06) será 
afetado pela primeira infração. 

 
E pela IMPROCEDÊNCIA do campo 33330004 – omissão de 
receita/saldo credor de caixa nos valores das fls. 04/06. 

 
É o relatório. 
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VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos, tratam os autos de reclamação do ICMS 

de competência estadual, bem como, do imposto e contribuições da União, tudo com 
base na constatação de omissão de receitas, no ano de 2011, face a ocorrência de 
(i) deixar de registrar as notas fiscais de entradas no livro próprio com presunção da 
omissão de saídas; (ii) a omissão de saídas pelo saldo credor de caixa; (iii)  
insuficiência de recolhimento de diferencial de alíquota.  

 
Os tributos constantes do auto de infração se referem ao Simples 

Nacional e, por isso, são regidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, conforme estabelecem os seus artigos 12 e 13, nestes termos: 

 
Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. 
 
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e 
contribuições: 
 
I – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ; 
 
II – Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, observado o 
disposto no inciso XII do § 1º deste artigo; 
 
III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; 
 
IV – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
 COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo; 
 
V – Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso 
XII do § 1º deste artigo; 
 
VI – Contribuição Patronal Previdenciária – CPP para a Seguridade 
Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da 
empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de 
prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 desta Lei 
Complementar; 
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VII – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; 
 
VIII – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 

 
Segundo o art. 33, e seu § 1º-C, da LCnº 123/2006 as Secretarias de 

Fazenda são competentes para fiscalizar as obrigações principais e acessórias 
relativas ao Simples Nacional, e efetuar o lançamento de todos os tributos previstos 
nos incisos I a VIII do art. 13. Vejamos a redação destes dispositivos legais: 

 
Art. 33.  A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações 
principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar 
a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei 
Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias 
de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, 
segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de 
prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, 
a competência será também do respectivo Município. 
 
§ 1º-C As autoridades fiscais de que trata o caput têm competência 
para efetuar o lançamento de todos os tributos previstos nos incisos I 
a VIII do art. 13, apurados na forma do Simples Nacional, 
relativamente a todos os estabelecimentos da empresa, 
independentemente do ente federado instituidor. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011). 

 
Também, o julgamento do crédito tributário relativo ao Simples Nacional é 

de competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente 
federativo que efetuar o lançamento conforme dispõe o art. 39 da LCnº 123/2006, 
nestes termos: 

 
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) 

 
No Tocantins, o órgão julgador integrante da estrutura administrativa do 

Estado é o Contencioso Administrativo-Tributário do Estado do Tocantins – CAT, 
que foi instituído pelo art. 1º da Leinº 1.288, de 28 de dezembro de 2001, e a 
competência para julgar os procedimentos contenciosos de constituição de crédito 
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tributário está prevista no art. 51 do mesmo diploma legal. Vejamos as redações 
destes dispositivos: 

 
Art.  1o É instituído o Contencioso Administrativo-Tributário do Estado 
do Tocantins – CAT, vinculado à Secretaria da Fazenda, com sede 
na Capital do Estado, dirigido pelo Chefe do Contencioso 
Administrativo-Tributário. 
 
Art.  51. O julgamento do PAT nos procedimentos contenciosos de 
constituição de crédito tributário compete, em: (Redação dada pela 
Lei no 1.744, de 15/12/2006). 
 
I – primeira instância, aos Julgadores designados por ato do 
Secretário da Fazenda; 
 
II – segunda instância, ao COCRE. 

 
Conhecida a legitimidade para o lançamento do crédito tributário relativo 

aos tributos regidos pelo Simples Nacional e a competência para julgá-lo passamos, 
então, ao julgamento do mesmo. 

 
O autuante indica às fls. 004/06 que o sujeito passivo cometeu as 

seguintes infrações: 
 
a) Omissão de receitas – Receitas não escrituradas (33330001) – 
infração aos arts. 3º § 1º, 13, 18, 25, 26 inciso II e § 2º, e 34 da LCnº 
123/2006 e atualizações. Arts. 13, 14, inciso I, da Resolução CGSN 
nº 30/2008.  

 
b) Omissão de receitas – Saldo credor de caixa (33330004) – 
infração aos arts. 3º § 1º, 13, 18, 25, 26 inciso II e § 2º, e art 34, da 
LC nº 123/2006 e atualizações. Arts. 9º, 13, 14, inciso I, da 
Resolução CGSN nº 30/2008. Art. 12, § 2º do Decreto-Lei nº 
1.598/77 e art 40 da Lei nº 9.430/96. Art. 281, inciso I, do RIR/99. 

 
c) insuficiência de recolhimento – diferença de alíquota (33332001)– 
infração aos arts. 3º § 1º, 13, 18 e 25, da LCnº 123/2006 e 
alterações. Arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 18 da Resolução CGSN nº 
51/2008 e alterações. Arts. 13 e 14, inciso III, da Resolução CGSN nº 
30/2008. 

 
Os dispositivos citados têm as seguintes redações: 
 

Lei Complementar nº  123, de 14 de dezembro de 2006: 
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Art. 3º  Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade 
empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o 
art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 
 
§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste 
artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de 
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas 
operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os 
descontos incondicionais concedidos. 
 
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e 
contribuições: 
 
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa 
de pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será 
determinado mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei 
Complementar. 
 
Art. 25.  As microempresas e empresas de pequeno porte optantes 
do Simples Nacional apresentarão, anualmente, à Secretaria da 
Receita Federal declaração única e simplificada de informações 
socioeconômicas e fiscais, que deverão ser disponibilizadas aos 
órgãos de fiscalização tributária e previdenciária, observados prazo e 
modelo aprovados pelo Comitê Gestor. 
 
Art. 26.  As microempresas e empresas de pequeno porte optantes 
pelo Simples Nacional ficam obrigadas a: 
 
I – emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de 
acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor; 
 
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. 
 
Resolução CGSN nº  30/2008: 
 
Art. 9º  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. 
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Art. 13. Constitui infração, para os fins desta Resolução, toda ação 
ou omissão, voluntária ou involuntária, da ME ou EPP optante que 
importe em inobservância das normas do Simples Nacional. 
 
Art. 14. Considera-se também ocorrida infração quando constatada: 
 
I – omissão de receitas; 
 
III – insuficiência de recolhimento dos tributos do Simples Nacional. 
 
Resolução CGSN nº  51/2008: 
 
Art. 1º  Esta Resolução regulamenta a forma de cálculo e 
recolhimento dos impostos e contribuições devidos pelas 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) optantes 
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições (Simples Nacional), e dá outras providências. 
 
Art. 2º  A base de cálculo para a determinação do valor devido 
mensalmente pelas ME e pelas EPP optantes pelo Simples Nacional 
será a receita bruta total mensal auferida, segregada na forma do art. 
3º. 
 
Art. 3º  As ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional deverão 
considerar, destacadamente, mensalmente e por estabelecimento, 
para fim de pagamento, conforme o caso: 
 
Art. 4º  Para os fins desta Resolução, considera-se alíquota o 
somatório dos percentuais dos tributos constantes das tabelas dos 
Anexos desta Resolução. 
 
Art. 5º  O valor devido mensalmente pelas ME e pelas EPP optantes 
pelo Simples Nacional será determinado mediante a aplicação das 
alíquotas constantes das tabelas dos anexos, aplicadas sobre as 
receitas determinadas na forma dos arts. 2º e 3º, observado o 
disposto nos arts. 9º a 14. 
 
Art. 18 . Os tributos devidos, apurados na forma desta Resolução, 
deverão ser pagos: (Redação dada pela Resolução CGSN nº 56, de 
23 de março de 2009) 
 
I – até o último dia útil da primeira quinzena do mês subsequente 
àquele em que houver sido auferida a receita bruta, para os fatos 
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geradores ocorridos até 28 de fevereiro de 2009; (Incluído pela 
Resolução CGSN nº 56, de 23 de março de 2009) 
 
II – até o dia 20 do mês subsequente àquele em que houver sido 
auferida a receita bruta, para os fatos geradores ocorridos a partir de 
1º de março de 2009. (Incluído pela Resolução CGSN nº 56, de 23 
de março de 2009) 
 
Lei nº 9.430/96: 
 
Art. 40 . A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela 
pessoa jurídica, assim como a manutenção, no passivo, de 
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, caracterizam, 
também, omissão de receita. 
 
RIR/99 – Regulamento do Imposto de Renda: 
 
Art. 281.  Caracteriza-se como omissão no registro de receita, 
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a 
ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, 
art. 12, § 2º, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 40 ): 
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;  
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;  
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja 
exigibilidade não seja comprovada.  
 

A defesa disse que, apesar do volume de compras ser maior do que o 
volume de vendas, não significa que houve omissão de receitas, pois, a diferença 
está nas mercadorias em estoque; que é exorbitante o valor cobrado; que não 
existiu má-fé nem dolo.  

 
Em sentença às fls. 229/231 a julgadora singular disse que o fato de o 

volume das compras ser maior que o volume das vendas pode, eventualmente, 
caracterizar estoque da empresa. Mas tal fato deveria ter sido devidamente 
comprovado pela impugnante, que não anexou ao processo nenhum documento que 
corrobore suas alegações, o que contraria o disposto no art. 45, inciso I da lei nº 
1.288/01. Ainda que não tenha existido dolo ou má-fé, a questão é que o 
levantamento elaborado pelo autuante, assim como os livros anexados aos autos 
comprovam a existência de saldo credor de caixa, o que permite presumir a 
ocorrência da omissão de saídas de mercadorias tributadas. 

 
Em manifestação de fls. 244/246 a Representação Fazendária disse que  

“são três as irregularidades para 2011: (i) deixar de registrar as notas fiscais de 
entradas no livro próprio com presunção da omissão de saídas; (ii) insuficiência de 
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recolhimento de diferencial de alíquota e, (iii) a omissão de saídas pelo saldo credor 
de caixa. A presunção de omissão de saídas é quando as vendas deixam de ser 
registradas. Desta forma, os pagamentos superam as receitas, restando o saldo 
credor. Se houve aporte de recursos pelo financiamento bancário e do sócio, então 
estas receitas não foram registradas no caixa”. 

 
No âmbito das presunções a entrada de mercadorias não escrituradas 

fiscal ou contabilmente, conforme inteligência da alínea “d”, inciso I, do art. 21, da Lei 
1.287/01, equivale a pagamentos não contabilizados. Ou seja, à utilização de 
recursos paralelos oriundos, por presunção, de anterior omissão de saídas de 
mercadorias tributadas.  

 
A ausência de registro de entradas deve-se, por presunção, à ausência 

de caixa escritural decorrente de anterior omissão de saídas (caixa 2). Trata-se de 
fato gerador pretérito e ocultado dos registros.  

 
O não-registro de notas fiscais de entradas equivale à suprimentos ou 

receitas escriturais não comprovadas, cuja relação é direta com o fato gerador 
ocorrido no valor nominal que representam. Ou seja, receitas omitidas ou de origem 
não comprovada se prestam para fazer ingressar mercadorias ou recursos oriundos, 
presumivelmente, de atual ou pretérita omissão de saídas. 

 
As técnicas fiscais de análise financeira conduzem à conclusão de que a 

proporção da despesa que ultrapassa a receita deve ser considerada receita omitida 
e, portanto, tributada.  
 

O saldo credor e/ou estouro de caixa é decorrente, salvo prova em 
contrário, de anterior e presumível omissão de saídas de mercadorias tributadas no 
exato valor do seu estouro. 

 
À propósito, a ciência contábil se funda no método das “partidas 

dobradas”: Para cada débito em uma ou mais contas deve corresponder um crédito 
em uma ou mais contas, de tal forma que o total debitado seja igual ao total 
creditado, ou seja, para todo débito há o crédito em valor correspondente e vice-
versa. 

 
Ou seja, o contribuinte omitiu receitas, provenientes das vendas de 

mercadorias tributáveis, ocorridas em data anterior à aquisição das mercadorias 
constantes das notas fiscais eletrônicas não registradas em livro próprio conforme foi 
apurado no Levantamento das Notas Fiscais de Entradas Não Registradas e, por 
incorrer em saldo credor de caixa, ambas as situações relativas ao período de 
01/01/2011 a 31/12/2011. A legislação diz que referida omissão de receita se dá em 
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virtude de fato gerador presumido previsto no art. 21, inciso I, alínea “d”, da Lei 
Estadual nº 1.287, de 28/12/2001, c/c o art. 34 da Lei Complementar Federal nº 
123/2006. Vejamos a redação destes dispositivos legais: 

 
Lei Estadual nº  1.287, de 28 de dezembro de 2001: 
 
Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
a) saldo credor de caixa; 
(...); 
d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou 
contabilmente; 
 
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. 

 
A insuficiência de recolhimento do diferencial de alíquota, conforme 

campo (33332001), decorre das duas situações anteriores (acima palmilhadas), cujo 
valor nominal que representam à título de omissão de saídas, ao ser incluso no rol 
das saídas (faturamento) amplia a base tributável que fica sujeita à alíquotas 
superiores ensejando este recolhimento adicional. 

 
Portanto, a “Insuficiência de Recolhimento – Diferença de Alíquota” está 

relacionada ao incremento na receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao 
período de apuração (RBT12), referente à omissão de receita apurada, o que 
acarretou uma mudança na faixa de tributação da empresa de acordo com o art. 18, 
§ 1º, da LCnº 123/2006, nestes termos: 

 
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa 
de pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será 
determinado mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei 
Complementar.    
 
§ 1º Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo 
utilizará a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores 
ao do período de apuração. 
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O lançamento da Insuficiência de Recolhimento – Diferença de Alíquota é 
feito automaticamente com o recálculo das alíquotas previstas no Anexo I da Lei 
Complementar nº 123/2006 quando é identificada a omissão de receitas, uma vez 
que os valores das omissões são adicionados aos valores que o contribuinte 
declarou ao Simples Nacional. Conforme o Anexo I da LCnº 123/2006, quanto maior 
é o faturamento maior são as alíquotas dos tributos e foi esse motivo que ocorreu o 
lançamento da diferença de alíquota em relação aos valores já declarados pelo 
sujeito passivo. Vejamos o conteúdo do Anexo I da LCnº 123/2006: 

 
ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO 

DE 2006. 
 

Partilha do Simples Nacional – Comércio 
 

Receita Bruta em 
12 meses (em R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS 
Até 120.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 
De 120.000,01 a 
240.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 
De 240.000,01 a 
360.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 
De 360.000,01 a 
480.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 
De 480.000,01 a 
600.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 
De 600.000,01 a 
720.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 
De 720.000,01 a 
840.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 
De 840.000,01 a 
960.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 
De 960.000,01 a 
1.080.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 
De 1.080.000,01 a 
1.200.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10% 
De 1.200.000,01 a 
1.320.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 
De 1.320.000,01 a 
1.440.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 
De 1.440.000,01 a 
1.560.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 
De 1.560.000,01 a 
1.680.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 
De 1.680.000,01 a 
1.800.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 
De 1.800.000,01 a 
1.920.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 
De 1.920.000,01 a 
2.040.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 
De 2.040.000,01 a 
2.160.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 
De 2.160.000,01 a 
2.280.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 
De 2.280.000,01 a 
2.400.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 
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Todas as situações apontadas pela auditoria são perfeitamente 
verificáveis e, a defesa não trouxe a seu favor elementos de contestação e/ou 
contraprovas capazes de ensejar revisão ou modificação dos lançamentos. 

 
Neste caso, fica comprovado que o sujeito passivo descumpriu a 

legislação tributária ao omitir receitas, seja pelo não-registro de notas fiscais de 
entradas de mercadorias (omissão pretérita), seja pela existência de saldo credor de 
caixa. Por isso, é legítima a exigência tributária. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso apresentado, nego-lhe provimento e 

julgo PROCEDENTE o Auto de Infração e Notificação Fiscal -AINF nº 
04800020150096200002008201500 (de fls. 02/96), CONDENANDO o sujeito 
passivo ao pagamento do CRÉDITO TRIBUTÁRIO conforme a seguir indicado: 

 
a) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ – no valor originário 

de R$ 1.624,37; 
 
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – no valor originário 

de R$ 1.536,35; 
 
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS – 

no valor originário de R$ 4.512,12; 
 
d) Contribuição para o PIS – no valor originário de R$ 1.089,35; 
 
e) Contribuição Previdenciária Patronal – CPP – no valor originário de R$ 

12.665,24; 
 
f) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – no valor 

originário de R$ 10.743,80. 
 
Esses valores deverão ser acrescidos da penalidade correspondente à 

multa de 75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430/1996, mais os acréscimos 
legais. 

 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e 
negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
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procedentes as reclamações tributárias constante do AINF no 
04800020150096200002008201500 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de IRPJ - R$ 1.624,37 (mil, seiscentos  e vinte e 
quatro reais e trinta e sete centavos), CSLL - R$ 1.536,35 (mil, quinhentos e trinta e 
seis reais e trinta e cinco centavos), COFINS - R$ 4.512,12 (quatro mil, quinhentos e 
doze reais e doze centavos), PIS - R$ 1.089,35 (mil, oitenta e nove reais e trinta e 
cinco centavos), CPP - R$ 12.665,24 (doze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais 
e vinte e quatro centavos), ICMS - R$ 10.743,80 (dez mil, setecentos e quarenta e 
três reais e oitenta centavos), respectivamente, mais os acréscimos legais. O 
representante fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, João 
Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana e Ademar 
Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e oito dias do mês 
de novembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e quatro dias de fevereiro de 2017. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

 
    Rui José Diel 
Conselheiro Relator 
 
 
 
 


