
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO Nº:630/2008
PROCESSO Nº: 2007/6090/500216          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.283 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRENTE: ELISA BARBOSA DA SILVA

EMENTA: ICMS. Movimentação Financeira. Cotejamento entre Despesas e 
Receitas - O excesso de despesas caracteriza omissão de registro de vendas de 
mercadorias tributadas.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais,  no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2007/005270 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 3.058,45 (três mil, cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), 
mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo  fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
Conselheiros, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento do dia 17 de 
setembro  de 2008, o Conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada  no valor de R$ 3.058,45 (três mil, cinqüenta e oito 
reais e quarenta  e cinco centavos), referente a  saída de mercadorias tributadas, 
não registradas no livro fiscal próprio, relativo ao período de 01.01.2003 a 
31.12.2003, conforme foi constatado por meio de levantamento financeiro. A 
autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestivamente, com as seguintes alegações:

Em preliminar, alega cerceamento do direito de defesa, em face da 
autuação não se coadunar com a tipificação da legislação infringida, nem com a 
penalidade aplicada, devido a auditoria fiscal autuar a empresa com as alegações 
de saldo na conta caixa, sendo que a empresa possui escrituração contábil com 
livros diários registrados na JUCETINS, não cabendo este levantamento, que o 
instrumento de constituição de crédito foi elaborado com erro na discrição da 
infração, que o agente do fisco baseia a sua autuação em um levantamento 
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financeiro, onde na realidade foram apuradas diferenças pela elaboração 
equivocada do levantamento. 

E, no mérito, alega a existência de erro de fato, equívoco na identificação 
do sujeito passivo, cálculo errado da alíquota ou do montante a pagar, erro na 

elaboração ou conferência dos documentos, por fim requer o cancelamento da 
autuação.  

    
O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 

provimento e julgou PROCEDENTE o auto de infração nº 2007/005270 
CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 3.058,45 (três mil, cinqüenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), mais 
acréscimos legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, com as mesmas alegações da 
impugnação, acrescentando o pedido de aproveitamento dos benefícios legais 
autorizados às Microempresas. 

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência em parte do auto de infração, por entender que na 
condição de microempresa, conforme documentos de fls. 38, a autuada faz jus a 
aproveitar dos benefícios dispostos no Art. 20, parágrafo único, da lei 1.892, de 21 
de fevereiro de 2008, devido a autuada apresentar faturamento e à época do 
lançamento estar enquadrada.

Em análise aos autos, verifica-se que a autuada limita-se a repetir as 
mesmas alegações já refutadas pelo julgador de primeira instância, todavia, 
insuficientes para ilidir o lançamento, sendo que a procedência do crédito tributário 
reclamado, deriva do fato da escrituração fiscal da requerente demonstrar que o 
somatório dos créditos são insuficientes para cobrir as despesas observáveis no 
exercício fiscal auditado, fato esse que denuncia a prática de omissão de saídas 
de mercadorias desacobertadas, autorizadas, pela presunção legal, disposta no 
Art.21, inciso “e” da lei 1287/01.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, voto pela 
confirmação da decisão de primeira instância e pela procedência  do auto de 
infração nº 2007.005270, condenando a Recorrente ao pagamento do crédito 
tributário lançado no valor de R$3.058,45 (três mil, cinqüenta e oito reais e 
quarenta e cinco centavos), mais acréscimos legais.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


