
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. LEVANTAMENTO 
INCLUSÃO DOS VALORES AUFERIDOS COM RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO – Improcede o auto de infração que não inclui no levantamento 
valores a ele inerentes. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o valor de R$ 9.283,89 
(nove mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), referente 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao 
exercício de 2006, conforme constatado por meio do levantamento financeiro.

 
Devidamente intimado, o su

tempestiva alegando que houve falhas no levantamento elaborado pelo auditor.
 
O contribuinte apresentou 

também novo levantamento, no qual não resta
 
Em despacho de fls. 43

origem para saneamento, sendo lavrado termo de aditamento de fls.55/56
alterou os campos 4.8 para o valor de R$ 57.412,85 e o campo 4.11 para o valor de 
R$ 9.760,18. 

 
Devidamente intimad

manifestou. 
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SECRETARIA DA FAZENDA 
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008/2013 
REEXAME NECESSÁRIO 3.175 

2010/6430/500113 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000375 

JOSIVALDO S. DOS SANTOS   
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.039.057-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. LEVANTAMENTO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
VALORES AUFERIDOS COM RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE 

Improcede o auto de infração que não inclui no levantamento 
 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o valor de R$ 9.283,89 
duzentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), referente 

saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao 
exercício de 2006, conforme constatado por meio do levantamento financeiro.

Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação 
tempestiva alegando que houve falhas no levantamento elaborado pelo auditor.

O contribuinte apresentou valores omissos e corrigiu
também novo levantamento, no qual não restaram omissões de saídas.

despacho de fls. 43, a julgadora monocrática retorna os autos à 
origem para saneamento, sendo lavrado termo de aditamento de fls.55/56
alterou os campos 4.8 para o valor de R$ 57.412,85 e o campo 4.11 para o valor de 

Devidamente intimado do termo de aditamento, o sujeito passivo não se 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

FINANCEIRO. FALTA DE 
VALORES AUFERIDOS COM RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE 

Improcede o auto de infração que não inclui no levantamento todos os 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o valor de R$ 9.283,89 
duzentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), referente a 

saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao 
exercício de 2006, conforme constatado por meio do levantamento financeiro. 

apresentou impugnação 
tempestiva alegando que houve falhas no levantamento elaborado pelo auditor. 

u outros, elaborando 
m omissões de saídas. 

a julgadora monocrática retorna os autos à 
origem para saneamento, sendo lavrado termo de aditamento de fls.55/56, que 
alterou os campos 4.8 para o valor de R$ 57.412,85 e o campo 4.11 para o valor de 

o sujeito passivo não se 



Publicado no Diário Oficial no 3.806, de 30 de janeiro de 2013 

 

 2

Em novo despacho, o julgador de primeira instância retorna os autos à 
origem para que o autor do procedimento analise as alegações de estar o sujeito 
passivo enquadrado ao simples nacional. 

 
Em despacho de fls. 65, o substituto do autor do procedimento diz que no 

exercício de 2006 o contribuinte não era optante do simples nacional. 
 
Novamente o julgador de primeira instância retorna os autos à origem 

para que o autor do procedimento reveja a tipificação da infração no campo 4.13 e 
analise o inciso III do art. 44 da Lei 1.287/2001. 

 
Em termo de aditamento de fls. 69/70 o substituto do autor do 

procedimento exclui o inciso III. 
 
Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo não se 

manifestou. 
 
A julgadora de primeira instância julgou improcedente o auto de infração, 

absolvendo o sujeito passivo do crédito tributário no valor de R$ 9.760,18. 
 
A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou que 

fosse mantida a decisão de primeira instância.  
 
Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 

Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 

referente à saída de mercadorias tributadas e não registradas, constatado por meio 
do levantamento financeiro. 

 
Analisando os autos constatamos que a empresa em epígrafe atua no 

ramos de comércio varejista e também na prestação de serviços. 
 
Quando da elaboração do levantamento financeiro a autoridade autuante 

não considerou as receitas oriundas da prestação de serviços, fato este que alterou 
o resultado final do levantamento. 

 
Também, há que se levar em conta que o levantamento financeiro está 

incompleto, pois o mesmo apresenta apenas os valores das compras e vendas de 
mercadorias, não sendo incluídas as demais despesas operacionais da empresa. 

 
Assim sendo, entendo que não ocorreu o fato gerador conforme disposto 

no art. 21, inciso I, alínea “e”, da Lei 1.287/2001, que poderia ensejar na exigência 
de imposto, se fosse o caso, a saber: 

 
Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
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I – o fato de a escrituração indicar: 
(...) 
 
e) receitas inferiores ao valor das despesas efetivamente realizadas; 

 
Desta forma, entendo que não se pode dar outro destino ao presente auto 

de infração a não ser declarar sua improcedência. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade 
em reexame necessário, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração de no 2010/000375 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 9.760,18 (nove mil, 
setecentos e sessenta reais e dezoito centavos), referente ao campo 4.11, alterado 
pelo termo de aditamento de fls. 53/56. O representante fazendário Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro 
Toledo e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 22 dias do 
mês de janeiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de janeiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


