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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 023/2013 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.129 
PROCESSO No: 2011/6640/500431 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002098 
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA LYRIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.386.040-8 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS 
TRIBUTADAS. SUMPRIMENTOS DE CAIXA NÃO COMPROVADOS. 
PROCEDÊNCIA – Lícita a exigência do imposto quando a presunção de omissão de 
saídas de mercadorias não é afastada e os suprimentos de caixa não são 
comprovados. 

 
ICMS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS 

TRIBUTADAS. SUPRIMENTOS DE CAIXA NÃO COMPROVADOS. SALDO 
CORRIGIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO CONSIDERADO. 
IMPROCEDÊNCIA – Indevida a exigência do imposto quando a autuação do 
exercício anterior corrige o saldo de caixa e o mesmo não é considerado. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 

24.505,79 (vinte e quatro mil quinhentos e cinco reais e setenta e nove centavos), 
referente às saídas de mercadorias tributadas e não escrituradas nos livros fiscais 
próprios presumido pela ocorrência de suprimentos ilegais relativo aos exercícios de 
2006, 2007 e 2009, lançados nos campos 4 a 6 respectivamente, conforme 
levantamento da conta caixa. 

 
A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

tempestiva, arguiu preliminar de decadência da autuação do exercício de 2006, pois 
o auditor utilizou como base o ano 2005. 
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No mérito aduz que em nenhum momento o auditor comprovou em seu 
levantamento quais as notas fiscais que o contribuinte deixou de registrar. 

 
Diz também que para a constituição do crédito tributário o auditor 

apresenta o auto de infração acobertado por levantamentos que não condizem com 
a verdade material, por estarem eivados de erros e vícios que invalidam o auto de 
infração. 

 
Alega que na elaboração do auto de infração do ano de 2009, o saldo 

inicial do referido ano deveria ser de R$ 44.564,63, mas na sua planilha – 
Levantamento da Conta Caixa – Reconstituição apresenta como saldo inicial o valor 
de R$ 32.905,00. 

 
Portanto, alega que não é plausível exigir tributo sem prova da ocorrência 

da hipótese de incidência definida em lei, bem como não é plausível exigir imposto 
que não esteja nitidamente demonstrado em seu cálculo. 

 
Em despacho de fls. 403/404 a julgadora retorna os autos à origem para 

saneamento, sendo lavrado termo de aditamento as fls. 406/409 que alterou os 
itens: 4.10 para 50%, 4.13 para art. 44, inciso II e III da Lei 1.287/01, art. 3º inciso I, 
art. 20 inciso I, art. 21 inciso I alínea “b”, art. 22, inciso I, todos da Lei 1.287/2001, 
4.14 para 4002, 4.15 “a” da lei 1.287/ para art. 48, inciso III alínea 2001, campo 5.1 – 
contexto, campo 5.10 para 50%, 5.13 para art. 44, inciso II e III da Lei 1.287/01, art. 
3º inciso I, art. 20 inciso I, art. 21 inciso I alínea “b”, art. 22, inciso I, todos da Lei 
1.287/2001, 5.14 para 4002, 5.15 para art. 48, inciso III alínea “a” da lei 1.287/2001, 
6.10 para 50%, 6.13 para art. 44, inciso II e III da Lei 1.287/01, art. 3º inciso I, art. 20 
inciso I, art. 21 inciso I alínea “b”, art. 22, inciso I, todos da Lei 1.287/2001, 6.14 para 
4002, 6.15 para art. 48, inciso III alínea “a” da lei 1.287/2001. 

 
Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo se 

manifestou com as mesmas razões da impugnação. 
 
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 exigidos na inicial mais os acréscimos 
legais. 

 
Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 

apresentou impugnação tempestiva com os mesmos argumentos trazidos em sede 
de impugnação. 

 
O Representante Fazendário, em manifestação de fls. 509/512, 

recomenda que o auto de infração seja julgado procedente. 
 
 

VOTO 
 

Visto, analisado e discutido o presente auto de infração que exige ICMS, 
referente a saída de mercadorias tributadas não escrituradas detectadas por meio 
do levantamento da conta caixa. 
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Em seu recurso o sujeito passivo apresenta preliminar de nulidade de 

decadência do campo 4 do auto de infração, por terem sido utilizados dados do 
exercício de 2005, ou seja, o caixa final do exercício de 2005 para a lavratura do 
auto de infração do exercício de 2006. 

 
A Referida preliminar deverá ser rejeitada, pois o código Tributário 

Nacional em seu artigo 173 é claro quanto à ocorrência da decadência, vejamos: 
 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
Portanto com se verifica a contagem do prazo decadencial se dá a partir 

do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador do imposto, a utilização do 
caixa final do exercício anterior não pode ser utilizado para a contagem do prazo 
decadencial. 

 
Analisando os documentos juntados aos autos, em relação ao campo 4 

exercício de 2006, podemos constatar que no final do exercício de 2005 o sujeito 
passivo apresentou um saldo final de caixa no valor de R$ 58.747,33, porém, o 
saldo inicial do exercício de 2006 apresentado pelo contribuinte foi de R$ 
186.596,40, portanto existe uma diferença de R$ 127.849,70 que é apresentada 
como suprimentos ilegais de caixa sendo que levado a conta caixa reconstituição 
apontou uma suposta omissão de saída de mercadorias tributadas no valor de R$ 
62.274,68. 

 
Em relação ao campo 6, exercício de 2009, o levantamento elaborado 

pela autoridade fiscal apresenta uma omissão de saídas no valor de R$ 29.522,02. 
 
As presunções de omissão de saídas de mercadorias tributadas acima 

apresentadas estão previstas no art. 21, inciso I, alínea “b”, da Lei 1.287/2001, 
cabendo prova em contrário, vejamos o disposto no dispositivo acima citado: 

 
Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
 
b) suprimentos de caixa não comprovados; 

 
Portanto, como se percebe nos autos as presunções apontadas não 

foram combatidas pelo sujeito passivo ficando assim o mesmo incurso no art. 44, 
inciso III, in verbis: 

 
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 
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regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 

 
Quanto à autuação que se refere ao campo 5, entendo que a mesma não 

deve prevalecer, pois, ao lavrar a atuação referente ao exercício de 2006 o auditor 
corrigiu o caixa da empresa e não poderia tomar como base o caixa inicial igual à 
zero para o exercício de 2007, mas sim, o valor corrigido no qual ele autuou no 
exercício anterior, desta forma, deverá o referido valor ser julgado improcedente. 

 
Assim sendo, entendo que deverá o auto de infração em questão ser 

julgado procedente em parte. 
 
É Como voto 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência do crédito tributário de 2006 por ter 
utilizado dados do exercício de 2005, arguida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de no 
2011/002098 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 10.586,70 (dez mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta 
centavos), referente ao campo 4.11 e R$ 5.018,74 (cinco mil, dezoito reais e setenta 
e quatro centavos), referente ao campo 6.11, mais os acréscimos legais, e absolver 
no valor de R$ 8.900,35 (oito mil, novecentos reais e trinta e cinco centavos), 
referente ao campo 5.11. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva 
Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 20 dias do mês de fevereiro de 2013, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


