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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 121/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.959
PROCESSO No: 2008/6040/502229
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001366
RECORRENTE: RM – COM. ATACAD. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 

P/ VEÍCULOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.341.312-6
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. OMISSÃO DE SAÍDAS DE 
MERCADORIAS TRIBUTADAS. PRESUNÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – Prevalece o crédito tributário que exige 
ICMS decorrente de omissão de saídas de mercadorias tributadas quando 
demonstrada a presunção do Fato Gerador.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado no contexto 4, por deixar de recolher ICMS 
referente a diferença entre a alíquota interna e alíquota interestadual, sobre 
operações de saídas de mercadorias destinadas a consumidor final, não inscrito no 
cadastro de  contribuintes do ICMS, de outra unidade da federação, demonstrado no 
Levantamento  Básico do ICMS e planilha auxiliar,  na importância de R$ 1.788,87 
(mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

No contexto 5, por aproveitar indevidamente crédito presumido  por 
operações de atacado, quando na realidade tratava-se de operação a consumidor 
final, demonstrado no Levantamento Básico do ICMS e planilha auxiliar, na 
importância de  R$ 14.108,97 (quatorze mil, cento e oito reais e noventa e sete 
centavos) e no contexto 6, referente às saídas de mercadorias não registradas no 
livro próprio, constatado por meio do levantamento da Conta Caixa,  na  importância 
de R$ 16.177,41 (dezesseis mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e um 
centavos).

A autuada foi intimada por via direta, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 490/491), alegando que o valor de R$ 
65.000,00, não considerados pela Auditora, refere-se a valor repassado pela sócia 
Marledes José Hilário para suprimento de despesas, sendo em 01.03.2007 o valor 
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de R$ 35.000,00 e em 01/10/2007 o valor de R$ 30.000,00, quitados em 20/12/2007 
e que a empresa sempre teve muitas dificuldades e para mantê-la em 
funcionamento os sócios tiveram que dispor de recursos próprios.

Quanto aos valores referentes às duplicatas e notas de aquisição, 
consideradas como não lançadas pela auditoria, esclarece que todas as contas de 
fornecedores encontram-se devidamente escrituradas, não tendo saldo irregular e 
que toda movimentação comercial foi devidamente contabilizada, resultando saldo 
de caixa positivo no final do exercício no valor de R$ 86.803,46, não havendo 
omissão de vendas ou qualquer tipo de irregularidade. Mesmo com dificuldades 
financeiras mantém em dia suas obrigações com o Estado e jamais deixou de 
recolher qualquer tipo de imposto de sua obrigação.

Às fls. 500, a Coordenadoria de Recursos Fiscais,  no dia 18/08/2008, 
solicita o envio do processo, uma vez que o mesmo foi parcelado  através do 
processo de nº  2008/2552/501520. Anexa planilha de consolidação dos débitos e no 
dia 23/07/2010 devolve o mesmo,  para prosseguimento do feito quanto ao campo 6, 
considerando que somente as infrações constantes nos campos 4 e 5 do auto de 
infração foram parceladas.

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação e nega-lhe 
provimento, julgando procedente o auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância em 25/03/2011, a 
empresa em 18/04/2011, solicita cancelamento dos débitos referente ao auto de 
infração pelo seu parcelamento através do REFIS Estadual.

A Representação Fazendária recomenda a manutenção da sentença 
proferida em Primeira Instância, para julgar procedente o auto de infração.

Em sessão plenária do dia 14/06/2011, decidiu o Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais, por meio da Resolução no 032/2011, por 
unanimidade, converter o julgamento em diligência a pedido do conselheiro relator, 
para o sujeito passivo comprovar o parcelamento do crédito tributário dos contextos 
4, 5 e por meio da juntada do Termo de Acordo de Parcelamento do Crédito 
Tributário – TAPCT e do Demonstrativo de Débito Fiscal – DDF, no prazo de 10 dias.

Intimado via correio, o sujeito passivo encaminha tempestivamente, 
documentos de fls. 529/553, comprovando o parcelamento dos créditos tributários 
constantes dos campos 4 e 5 e nada comprova sobre o campo 6.

VOTO

A presente lide, no que se refere aos campos 4 e 5, consideramos 
definitivamente julgado conforme sentença de primeira instância, e satisfeita a 
exigência tributária pelo seu parcelamento.

Quanto ao campo 6, embora afirme a autuada que o mesmo foi 
parcelado, os documentos anexados aos autos nada provam, restando claro que a 
exigência tributária não foi satisfeita, devendo prevalecer a autuação imposta ao 



3

mesmo, em que exige  ICMS sobre saídas de mercadorias não registradas no livro 
próprio e consequentemente, pela falta de emissão de notas fiscais de vendas,  
constatado por meio do levantamento da Conta Caixa, cuja previsão  legal base do 
enquadramento está devidamente capitulada em nossa legislação, mais 
precisamente no art. 44, Inciso III, da Lei 1287/2001, conforme destacamos:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
..............................................................................................................

III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração;

Portanto, analisados os presentes autos, visto que o sujeito passivo não 
apresentou nenhuma prova para modificar o feito, entendo que está correta a 
exigência dos créditos tributários lançados no campo 6 do presente auto de infração, 
consubstanciado na conta caixa, onde ficou constatado a omissão de saída por 
presunção, não conseguindo a autuada,  descaracterizar a infração a ela imposta, 
conforme estampado no art. 21, Inciso I, Alínea a, b e c, da Lei 1287/2001, a seguir:

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;

b) suprimentos de caixa não comprovados;

c) manutenção, no passivo, de obrigações já pagas ou inexistentes;

Diante do exposto, voto pela confirmação da sentença prolatada em 
primeira instância e julgo pela procedência do auto de infração de no 2008/001366, 
mais acréscimos legais.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmar a decisão de primeira instância, na parte que julgou 
procedente o auto de infração no 2008/001366 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 16.177,41 (dezesseis mil, cento e 
setenta e sete reais e quarenta e um centavos), referente ao campo 6.11, mais 
acréscimos legais. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos 
da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Deides Ferreira 
Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 29 dias do mês de agosto de 2011, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 1.788,87 
e R$ 14.108,97, referentes aos campos 4.11 e 5.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 29 dias do mês de setembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


