
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2008/001212

ACÓRDÃO Nº:272/2009
PROCESSO: 2008/6640/500456         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.448
RECORRENTE: K R TRINDADE OLIVEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Exigência fiscal embasada em levantamento financeiro. Despesas 
Superiores às Receitas - Comprovada a omissão de saídas de mercadorias 
tributadas quando as despesas praticadas são superiores às receitas.

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 de 
nº2008/001212 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$35.291,92 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e 
noventa e dois centavos), R$35.862,31 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e 
dois reais e trinta e um centavos), e R$60.659,61 (sessenta mil, seiscentos e 
cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos), referentes os campos 4.11 a 
6.11, respectivamente, mais acréscimos legais. 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 13 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
131.813,84 (Cento e trinta e um mil, oitocentos e treze reais e oitenta e quatro 
centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
próprio, relativo aos exercícios de 2003; 2004 e 2005, lançado nos contextos 4, 5 e 6 
respectivamente.

A autuada foi intimada, não se manifestando ao processo, sendo lavrado 
termo de revelia às folhas 183.

Em face a revelia, a julgadora de primeira instância julgou o auto de infração 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
conforme exigidos na inicial, acrescidos das cominações legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntario tempestivo, alegando, em síntese, não serem 
verdadeiras as razões que ensejaram a autuação, posto que não ocorreram 
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omissões de saídas nos exercícios de 2003, 2004 e 2005, isso porque todas as 
mercadorias revendidas pela empresa autuada foram devidamente registradas nos 
livros fiscais, entradas e saídas, inexistindo ausência de recolhimento tributário 
correspondente aos períodos fiscalizados, estando em dia com a escrituração 
contábil fiscal. Diz, também, não ser plausível o fisco exigir tributo sem provas da 
ocorrência da hipótese da incidência definida em lei; que os levantamentos 
apresentados não comprovam qual base de cálculo foi utilizada pelo autuante; que o 
auditor rejeitou os livros contábeis e tampouco demonstrou quais os fundamentos de 
sua autuação, pois não bastam meras afirmações destituídas de provas e que não 
provado o fato alegado, a anulação do referenciado auto de infração é questão 
irrefutável, ao final, requer a declaração de improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que as despesas
do contribuinte foram superiores às receitas, fato este que enseja a omissão de 
registro de saídas de mercadorias tributadas. Em seu recurso o contribuinte não 
apresenta provas que possam ilidir o ilícito praticado, portanto, entendo ter agido 
corretamente a julgadora de primeira instância quando julgou o auto de infração 
procedente.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº2008/001212 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$35.291,92 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e 
noventa e dois centavos), R$35.862,31 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e 
dois reais e trinta e um centavos), e R$60.659,61 (sessenta mil, seiscentos e 
cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos), referentes os campos 4.11 a 
6.11, respectivamente, mais acréscimos legais.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2008/001212

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


