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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 011/2012
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.067
PROCESSO No: 2010/6430/500201
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001234
SUJEITO PASSIVO: ROSIMARY WATANABE COUTINHO
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.382.963-2
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

                   ICMS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS TRIBUTADAS. 
LEVANTAMENTO FINANCEIRO ELABORADO COM ERROS OU OMISSÃO DE 
VALORES – É improcedente a exigência tributária quando o levantamento financeiro 
é elaborado com erros, omitindo-se valores de despesas.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado no campo 4, referente a saídas de mercadorias 
tributadas e não registradas no livro próprio, constatado por intermédio do 
Levantamento Financeiro, em anexo, tendo infringindo o art. 3o, inciso I, art. 10, 
inciso I, art. 21, inciso I, alínea “a”, art. 22, inciso I, e art. 44, inciso II, todos da Lei
1.287/01 e o art. 248 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006.

O sujeito passivo, ao ser intimado por via direta, comparece aos autos 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 7/8), requer revisão do levantamento 
financeiro, por não constar empréstimos bancários e alega ser optante pelo simples 
nacional no período de 01/07/2007 a 31/12/2008, com direito ao benefício da 
alíquota reduzida.

A julgadora de primeira instância em despacho às fls. 78 solicita que o 
processo retorne à Delegacia Regional Tributária de Araguatins, para que o autor do 
procedimento reanalise o levantamento financeiro, tendo em vista que o caixa inicial 
deve ser comprovado por levantamento anterior, ou declaração do Imposto de 
Renda, ou declaração escrita do contribuinte, observando também que os 
procedimentos de auditoria recomendam que todas as receitas e todas as despesas 
devem ser lançadas nos campos próprios do levantamento e manifeste quanto a 
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juntada de documentos pelo contribuinte que podem alterar o valor originário do 
imposto, emitindo termo de aditamento.

Encaminhado o processo a sua origem, o substituto do autor do 
procedimento, anexa cópia da declaração do imposto de renda referente ao período 
de 01/01/2007 a 31/12/2007.

Em face do não cumprimento do despacho na sua totalidade, o processo 
é devolvido a Delegacia Regional Tributária de Araguatins para conclusão do 
solicitado.

O substituto do auto do procedimento, ao refazer o levantamento
financeiro, não encontra omissão de saídas, pois o saldo de caixa no final do 
período foi positivo no valor de R$ 18.328,99, concluindo que o auto de infração não 
deve prosperar, visto que fora feito com dados incorretos e fora da boa técnica 
contábil.

O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 136/140, decide pela 
improcedência do auto de infração, por entender que a Fazenda Pública não 
conseguiu provar a infração denunciada na exordial, submetendo a decisão, à 
apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, nos termos do art. 58, 
parágrafo único, da Lei 1.288/01.

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 141, considerando as 
falhas e omissões contidas no levantamento Financeiro, constatado pelo auditor 
substituto, pede que seja confirmada a decisão singular.

VOTO

A presente lide configura-se pela autuação no campo 4, por saídas de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, constatado por intermédio 
do levantamento financeiro.

Verificando os dados e documentos acostados aos autos, constata-se
pela descrição dos fatos narrados na peça básica pelo autor do procedimento, trata-
se de autuação por omissão de saídas apuradas por intermédio de levantamento 
financeiro, cuja elaboração consiste no transporte de valores das receitas e 
despesas, levados a débito e crédito nas colunas correspondentes.

No caso das despesas serem maiores que as receitas, têm-se um valor 
negativo, presumindo-se omissão de saídas de mercadorias tributadas, conforme 
previsto no art. 21, inciso I, alínea “e”, da Lei 1.287/2001, a seguir:

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;
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Acontece que na elaboração do levantamento, deve-se obedecer a certos 
critérios visando a veracidade dos fatos, cujos valores apurados espelhem sua 
realidade.

Porém, como outro levantamento foi detalhadamente elaborado, outros 
valores foram constatados não apurando omissão de saídas, entendo que o autor da 
peça básica não foi devidamente criterioso no trabalho realizado, além de não 
anexar documentos que comprovem os fatos, contrariando assim, o disposto no 
Inciso IV, do art. 35, da Lei 1.288/2001, conforme transcrito a seguir:

Art. 35. O Auto de Infração:
............................................................................................

IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

Desta forma, a exigência tributária não deve prosperar, ficando 
prejudicada pela inconsistência apontada no levantamento paralelamente elaborado, 
bem como, pela falta de documentos que a comprove. 

Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 
decisão de primeira instância, que julgou improcedente o auto de infração de no

2010/001234.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de no 2010/001234 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 48.273,51 
(quarenta e oito mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), 
referente ao campo 4.11. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva 
Leal, Evaniter Cordeiro Toledo, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento aos trinta dias do mês de janeiro de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS
FISCAIS, aos dois dias do mês de fevereiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


