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ACÓRDÃO Nº.: 058/2008
PROCESSO: 2007/6170/500017          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6855
RECORRENTE:DELMIR GOMES DE MENEZES
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de registro de saídas de mercadorias 
tributadas. Despesas superiores às receitas. Presunção não afastada. Redução 
da base de cálculo em 29.41%. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº. 2007/001217 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 9.311,75 (nove mil, trezentos e onze reais e setenta e 
cinco centavos), R$ 13.138,62 (treze mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e 
dois centavos), R$ 13.544,12 (treze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e 
doze centavos), R$ 11.806,47 (onze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e sete 
centavos) e R$ 3.623,79 (três mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e nove 
centavos), referente os campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente os valores de R$ 3.879,57 (três mil, oitocentos e setenta e 
nove reais e cinqüenta e sete centavos), R$ 5.495,08 (cinco mil, quatrocentos e 
noventa e cinco reais e oito centavos), R$ 5.664,67 (cinco mil, seiscentos e 
sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), R$ 4.919,36 (quatro mil, 
novecentos e dezenove reais e trinta e seis centavos) e R$ 1.509,92 (um mil, 
quinhentos e nove reais e noventa e dois centavos), referente os campos 4.11 a 
8.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 20 de fevereiro de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em cinco contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 13.191,32 (Treze mil cento e noventa e um reais e 
trinta e dois centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não 
registradas no livro próprio conforme constatado por meio do levantamento do 
movimento financeiro no exercício de 2002. No campo 5.1 por deixar de recolher 
ICMS no valor de R$ 18.633,70 (Dezoito mil seiscentos e trinta e três 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2007/001217

reais e setenta centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não 
registradas no livro próprio conforme constatado por meio do levantamento do 
movimento financeiro no exercício de 2003. No campo 6.1 por deixar de recolher 
ICMS no valor de R$ 19.208,79 (Dezenove mil duzentos e oito reais e setenta e 
nove centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no 
livro próprio conforme constatado por meio do levantamento do movimento 
financeiro no exercício de 2004. No campo 7.1 por deixar de recolher ICMS no 
valor de R$ 16.725,83 (Dezesseis mil setecentos e vinte cinco reais e oitenta e 
três centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no 
livro próprio conforme constatado por meio do levantamento do movimento 
financeiro no exercício de 2005. No campo 8.1 por deixar de recolher ICMS no 
valor de R$ 5.133,71 (Cinco mil cento e trinta e três reais e setenta e um 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro 
próprio conforme constatado por meio do levantamento financeiro no exercício de 
2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

O sujeito passivo é intimado da sentença de primeira instância, apresenta 
recurso em forma de requerimento onde argüiu que nas preliminares podem-se 
alegar tudo o que precisa ser decidido antes de apreciar o mérito e diz que no 
mérito a descrição do direito em que se fundamentam os pontos de discordância 
e as provas que possuir, alega que não possui outra fonte de renda e que não há 
bens em seu nome.

Em vista de todo o exposto demonstrado a insubsistência e improcedência 
da ação fiscal, espera e requer que seja acolhida a impugnação e seja cancelado 
o crédito fiscal reclamado e sem o prejuízo para ambas as partes visto que se 
põe na condição de continuar trabalhando e apela para o bom senso do julgador 
para deferir o pedido em seu favor.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Devidamente analisado e discutido o presente processo podemos 
constatar que em todos os exercícios fiscalizados o contribuinte teve suas 
despesas superiores às receitas, ficando desta forma caracterizada a presunção 
da omissão de registro de saídas. Porem o auditor equivocou-se ao 
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constituir o auto de infração sem conceder o beneficio da redução da base de 
calculo de 29,41% a quem tem direito o contribuinte.

Portanto refazendo os cálculos e concedendo o beneficio da redução da 
base de calculo de 29,41%, voto reformando a decisão de primeira instância e 
julgo o auto de infração n°. 2007/001217, procedente em parte condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 9.311,75 
(nove mil trezentos e onze reais e setenta e cinco centavos); R$ 13.138,62 (Treze 
mil cento e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos); R$ 13.544,12 (Treze 
mil quinhentos e quarenta e quatro reais e doze centavos); R$ 11.806,47 (Onze 
mil oitocentos e seis reais e quarenta e sete centavos), e R$ 3.623,79 (Três mil 
seiscentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), referente aos campos 
4.11 a 8.11 respectivamente acrescido das cominações legais. E improcedente 
os valores de R$ 3.879,57 (Três mil oitocentos e setenta e nove reais e cinqüenta 
e sete centavos); R$ 5.495,08 (cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e 
oito centavos); R$ 5.664,67 (cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e 
sessenta e sete centavos); R$ 4.919,36 (quatro mil novecentos e dezenove reais 
e trinta e seis centavos) e R$ 1.509,92 (hum mil quinhentos e nove reais e 
noventa e dois centavos), referente aos campos 4.11 a 8.11 respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
27 dias do mês de março de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


