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ACÓRDÃO Nº:337/2008
PROCESSO Nº: 2007/6830/500376
REEXAME NECESSÁRIO: 2.198
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ALBERTINO PEREIRA DE BASTOS 

EMENTA: ICMS. Levantamento contestado com provas da inexatidão de seus 
valores. Presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas não 
caracterizada. Lançamento Improcedente. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/003835 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 531,53 (quinhentos e 
trinta e um reais e cinqüenta e três centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João 
Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 14 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: O Contribuinte deveria recolher o ICMS no valor de R$ 531,63 (quinhentos 
e trinta e um reais e sessenta e três centavos), relativo à omissão de venda 
constatado através do Levantamento Financeiro, no exercício de 2005.

A Autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
argüiu em preliminar a nulidade do auto por ter o fisco utilizado de presunção 
como forma de constatar e demonstrar provas de irregularidades apontadas no 
auto, viabilizando a autuação, alega que o ato infracional deve presidir de certeza 
sob pena de improcedência da autuação fiscal, alega ainda, que os comprovantes 
relativos às despesas de retiradas pro labore, constadas no levantamento 
financeiro, lançadas e atribuídas pelo auditor, por determinação legal, deveria 
fazer constar dos autos cópias dos documentos que deram fundamentação ao 
auto de infração, pois o ônus da prova deve ser apresentado pelo acusador e não 
pelo acusado.

No mérito, alega que o valor da retirada do sócio no ano de 2005, foi de R$ 
300,00 (trezentos reais), conforme resumo da declaração e recibo em anexo, 
sendo que o valor apresentado pelo auditor no levantamento financeiro foi de R$ 
3.600,00, que essa retirada presumida corresponde aproximadamente 43% da 
receita bruta do ano de 2005, requer a improcedência do auto de infração, 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2007/003835

alegando que houve aproveitamento indevido, porém não concordando com o 
valor apurado pelo auditor, que o agente fiscalizador não considerou a existência 
da nota fiscal de aquisição referente ao microcomputador necessário ao 
funcionamento do equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. 

A julgadora de primeira  conheceu da impugnação deu-lhe provimento  e  
julgou o auto de infração improcedente, absolvendo o sujeito passivo  do valor 
constante na peça inicial. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresenta 
apenas uma declaração afirmando que aceita a decisão da julgadora de Primeira 
Instância, que julgou improcedente ao auto de infração 2007/003835.

A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e pela improcedência  em parte  do auto de infração.

É o Relatório. 

Em análise aos autos verifica-se que a julgadora de primeira instância agiu 
corretamente julgando o auto improcedente, sendo que o contribuinte apresentou 
a Declaração do Imposto de Renda, comprovando que as despesas foram 
inferiores às receitas, descaracterizando a presunção de omissão de vendas.

Diante do exposto, voto pela  manutenção da sentença de primeira 
instância e pela improcedência do auto de infração nº 2007/003835  absolvendo a 
autuada do valor de R$ 531,53 (quinhentos e trinta e um reais e cinqüenta e três 
centavos), imputação que lhe faz a peça básica.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


