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ICMS. LEVANTAMENTO

SAÍDAS TRIBUTADAS 
tributadas, quando constatado 
efetivadas.  

 
RELATÓRIO 
 
                   O contribuinte foi autuado no campo 4, por deixar de recolher ICMS 
referente a omissão de saídas de mercadorias não registradas no livro fiscal próprio, 
na  importância de R$ 6.736,87
sete centavos),  constatado por intermédio do Levantamento do  Movimento 
Financeiro, e provas  em anexo.  
   
     A autuada foi intimada por 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 164/170), alegando cerceamento d
direito de defesa, por não anexar notas fiscais de saídas e os documentos 
comprobatórios, não provar de onde tirou os valores autuados,
prova para o acusado. 
 
                   No mérito, alega que o levantamento 
presunção do ilícito tributário, inviabilizando a autuação, consid
infracional deve prescindir de certeza, liquidez e exigibilidade.
                                     

       O julgador de primeira instância
impugnação apresentada, nega
infração, por entender que os documentos acostados aos autos, comprovam os 
valores transcritos no levantamento do Movimento 
descartado elementos que possam caracterizar cerceamento do direito de defesa
conseqüente nulidade do auto de infração.
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RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8091 

2011/6830/500247 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001941 

EDSON PEREIRA DA SILVA ARAGUACU
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.045.375-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

LEVANTAMENTO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
 – Caracterizada a omissão de saídas de mercadorias 

tributadas, quando constatado que as despesas realizadas excedem a

O contribuinte foi autuado no campo 4, por deixar de recolher ICMS 
saídas de mercadorias não registradas no livro fiscal próprio, 
6.736,87 (seis mil, setecentos e trinta e seis

constatado por intermédio do Levantamento do  Movimento 
rovas  em anexo.   

A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 164/170), alegando cerceamento d

defesa, por não anexar notas fiscais de saídas e os documentos 
comprobatórios, não provar de onde tirou os valores autuados, 

No mérito, alega que o levantamento do movimento 
presunção do ilícito tributário, inviabilizando a autuação, consid
infracional deve prescindir de certeza, liquidez e exigibilidade. 

de primeira instância em sentença às fls. 172/174, 
impugnação apresentada, nega-lhe provimento  e julga procedente  o auto de 
infração, por entender que os documentos acostados aos autos, comprovam os 
valores transcritos no levantamento do Movimento Financeiro, sendo totalmente 

elementos que possam caracterizar cerceamento do direito de defesa
nulidade do auto de infração. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

EDSON PEREIRA DA SILVA ARAGUACU 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

FINANCEIRO. OMISSÃO DE 
Caracterizada a omissão de saídas de mercadorias 

excedem as receitas 

O contribuinte foi autuado no campo 4, por deixar de recolher ICMS 
saídas de mercadorias não registradas no livro fiscal próprio, 

trinta e seis reais e oitenta e 
constatado por intermédio do Levantamento do  Movimento 

via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 164/170), alegando cerceamento do 

defesa, por não anexar notas fiscais de saídas e os documentos 
 deixando o ônus da 

do movimento financeiro é mera 
presunção do ilícito tributário, inviabilizando a autuação, considerando que o ato 

em sentença às fls. 172/174, conhece da 
cedente  o auto de 

infração, por entender que os documentos acostados aos autos, comprovam os 
Financeiro, sendo totalmente 

elementos que possam caracterizar cerceamento do direito de defesa e 
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       No mérito, argumenta que não foi apresentado pela autuada nenhum 
documento que possa descaracterizar o crédito tributário. Apenas alegações sem 
fundamentação comprovada. 

 
       Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a autuada apresenta 

recurso voluntário de fls. 177/183, a este Conselho, repetindo as alegações feitas 
em sede de impugnação. 

. 
       A Representação Fazendária em parecer às fls. 185/189, após suas 

considerações, recomenda para que conheça do recurso voluntário apresentado 
tempestivo, para negar-lhe provimento, em se manter a sentença singular e a julgar 
pela procedência do auto de infração em comento.   

 
      É o Relatório.  

 
VOTO 

 
                   A presente lide, configura-se na autuação descrita no campo 4, por 
deixar de recolher ICMS referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
apurado, por intermédio do Levantamento do Movimento Financeiro. 
 

Ao realizar este levantamento o agente do fisco, transcreve nos campos 
próprios, os valores de determinado período, correspondentes de um lado, às 
receitas da empresa, e de outro lado, às suas despesas.  

 
Acontece que quando as receitas são inferiores às despesas, e não 

havendo outros recursos ou valores em caixa, obtém-se um resultado negativo, 
levando a crer que a empresa, para cumprir com suas obrigações, utilizou-se de 
recursos extra caixa, comumente chamado de caixa-2, que são valores originários 
de vendas sem a emissão de notas fiscais.  Presumindo desta forma, a ocorrência 
do fato gerador do imposto, conforme previsto no inciso I, alínea “e”, art. 21, 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. 
 

 Nestas circunstâncias, cabe a autuada o ônus da prova. Embora a 
recursante tenha utilizado de vários adjetivos na tentativa de descaracterizar a ação 
fiscal, o esforço foi em vão, pois a preliminar arguida em sua impugnação, foi  
oportunamente combatidas pela julgadora de primeira instância, restando apenas 
sua insistência na tentativa de mudar o sentido dos fatos sem no entanto, trazer a 
baila  provas evidenciais de suas ponderações. 
 

Adentrando ao mérito, deparamos com o fato do auto de infração exigir 
ICMS sobre omissão de saída de mercadorias tributadas, sem emissão da nota 
fiscal e, concomitante, não as registrando no livro próprio, incorrendo em infração à 
legislação estadual prevista na Lei 1.287/2001, mais precisamente em seu art. 44, 
incisos  II e III, a seguir: 
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 Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
(....) 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído;     

          

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, mesmo tendo a oportunidade do contraditório, a recorrente não 
trouxe aos autos subsídios que a absolvesse da imputação sofrida, ao contrário da 
autoridade autuante, que anexou variados documentos, os quais embasou a 
autuação, enquanto que a autuada, sequer manifestou-se sobre os mesmos, 
caracterizando assim, verdadeiro o acontecido. 
 

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para 
confirmando a decisão de primeira instância, julgo pela procedência do auto de 
infração de no 2011/001941. 

 
É como voto. 
 

DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa por falta de provas, arguida pela 
Recorrente.  No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração de no  2011/001941 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 6.736,87 (seis mil, setecentos e trinta e seis reais e 
oitenta e sete centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O 
Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno 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 04 dias do mês de dezembro de 2012, o conselheiro 
Deides Ferreira Lopes. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 19 dias do mês de dezembro de 2012. 
 
 

 
Deides Ferreira Lopes 

Presidente em Exercício 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


