
Publicação no Diário Oficial no 3.528, 20 de dezembro de 2011

1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 175/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.006
PROCESSO No: 2011/6140/500432
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001089
RECORRENTE: E A RODRIGUES
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.393.706-0
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAIDAS. LEVANTAMENTO 
FINANCEIRO. DESPESAS SUPERIORES ÀS RECEITAS. PRESUNÇÃO NÃO 
AFASTADA – Lícita a exigência do imposto quando comprovado que as receitas 
auferidas não supriram as despesas.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 787,79 
(setecentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), referente à saída de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 2006, 
conforme constatado por meio do levantamento do movimento financeiro.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando em síntese que é optante do 
simples nacional dizendo que o levantamento fiscal com procedimento na conta caixa 
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tem o embasamento na Portaria SEFAZ 884/2006 e foi revogado, portanto não poderia 
ter realizado tal levantamento.

Em manifestação a Representação Fazendária pede a manutenção da 
sentença de primeira instancia que julgou procedente o auto de infração.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS referente à
saída de mercadorias tributadas não registradas, constatado por meio do levantamento 
financeiro.

Ao apresentar sua defesa o contribuinte insiste em alegar que o 
levantamento da conta caixa não se aplica, pois o mesmo não possui embasamento na 
Portaria SEFAZ no 884, de 28/06/2006.

Porém, basta um rápido passar de olhos para se perceber que o 
levantamento utilizado foi o levantamento do movimento financeiro que é totalmente 
diverso do citado pelo sujeito passivo, dessa forma resta claro que nada foi 
apresentado pelo sujeito passivo que pudesse ilidir o feito.

Ao analisar o levantamento, percebe-se com clareza que as despesas foram 
superiores às receitas, fato este que leva a presumir que houve omissão de registro de 
saídas de mercadorias tributadas, conforme previsto no art. 21, inciso I, alínea “e” da 
Lei 1.287/2001, a saber:

“Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário:

I – o fato de a escrituração indicar:
........................................................................................

e) receitas inferiores ao valor das despesas efetivamente realizadas;”

Portanto, como o sujeito passivo em seu recurso não conseguiu provar o 
contrário ao alegado na inicial, deve o auto de infração ser julgado procedente.

É como voto.

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 2011/001089 e condenar 
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o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 787,79 (setecentos 
e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), referente ao campo 4.11, mais 
acréscimos legais. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum.
Presidiu a sessão de julgamento aos 09 dias do mês de novembro de 2011, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 16 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes
Presidente em exercício

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


