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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 031/2015 
IMPUGNAÇÃO DIRETA No:  114 
PROCESSO No: 2012/6140/500813 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002889 
IMPUGNANTE: RESTAURANTE E CURRASCARIA PORTAL DO 

JALAPÃO LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.070.916-4 
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OMISSÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS. OPERAÇÕES COM 
CARTÃO DE CRÉDITO EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DECLARADO.  
RECEITA MARGINAL – É procedente a reclamação tributária lastreada em receita 
paralela não declarada e não ofertada à tributação. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
auto de infração nº 2012/002889, para reclamar o ICMS no valor de R$ 2.002,85 
(campo 4.11) e de R$ 2.114,76 (campo 5.11) sobre a diferença entre a receita 
declarada na DASN (Declaração Anual do Simples e Nacional) e a auferida 
conforme informado por operadoras de cartões crédito/débito para os exercícios de 
2009 e 2010, respectivamente. 

 
A ciência ao sujeito passivo deu-se por via direta, conforme se vê à fls. 

03. Tempestivamente e, nos conformes da lei, este oferta impugnação direta 
alegando, em síntese: 

 
Que o auto de infração é nulo por manifesta impropriedade e 
inexistência de justa causa para sua lavratura por inocorrência de 
qualquer ilicitude. Que não vulnerou os dispositivos dados como 
infringidos. Que estes não possibilitam o entendimento esposado na 
exação, devendo por isso ser declarada nula. Que o auto fica 
prejudicado devido à quebra do sigilo bancário que somente pode 
ocorrer por meio judicial.  

 
Ao final, pediu seja o auto declarado nulo ou insubsistente. 
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Em despacho à fls. 289/292 a Representação Fazendária solicitou a 

juntada de cópias dos livros e demais documentos que serviram de base à 
autuação, no que foi parcialmente atendido com a juntada à fls. 295/299 de Termo 
de Aditamento, demonstrativos e manifestação acerca do solicitado. 

 
No parecer de fls. 306/311 a Representação Fazendária refuta os 

argumentos em sede de preliminar de nulidade e, concernente ao mérito, diz que o 
Sujeito Passivo não aduziu razões nem carreou provas em contrário capazes de 
afastar a reclamação tributária. Recomenda ao final, negar provimento à 
impugnação e julgar procedente os lançamentos tal como encartados. 

 
Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado, nos termos do 

art. 5º-B da Lei 1.288/01, na pessoa do douto Subprocurador que subscreve o 
parecer STF nº 093/2014 (de fls. 312), adota, na íntegra, a manifestação do nobre 
Representante Fazendário. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
A exigência é de ICMS por omissão de saídas de mercadorias tributadas, 

no valor de R$ 2.002,85 (campo 4.11) e de R$ 2.114,76 (campo 5.11), para os 
exercícios de 2009 e 2010, respectivamente. 

 
Conforme demonstrado pelos levantamentos lastreados nos relatórios de 

movimentação financeira fornecidos pelas operadoras de cartão tem-se que houve 
vendas à cartão em valor superior ao total de vendas informado na Declaração 
Anual do Simples Nacional – DASN. 

 
Abstrai-se dos levantamentos que do total das vendas à cartão foi 

deduzido o valor total informado nas DASN, como se não tivessem ocorrido vendas 
com recebimento em espécie. Ou seja, o total informado nas DASN foi considerado 
como proveniente de vendas à cartão. E se o valor informado nas DASN fosse igual 
ou superior ao das vendas à cartão informadas pelas administradoras? Não haveria 
diferença nem omissão de saídas. 

 
Dado como infringido, o art. 21, inciso I, alínea “f”, da lei 1.287/01 que 

autoriza presumir ocorrido o fato gerador o faz em relação ao registro em livros de 
valores inferiores aos efetivamente recebidos a título de vendas à cartão, in verbis.  

 
Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
(...)  
 
f) valores inferiores às informações fornecidas por instituições 
financeiras e administradoras ou operadoras de cartão de crédito, 
débito ou similar; (Redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08). 
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Deste mandamus resulta que se o sujeito passivo nenhum outro registro 

possui, além da Declaração Anual do Simples Nacional, em que se possa identificar 
pormenorizadamente os repasses de todas as administradoras de cartão de crédito, 
os valores por elas repassados e informados à SEFAZ à título de vendas à cartão 
devem ser integralmente tributados. 

 
Desta forma, filio-me às convicções do nobre Representante da Fazenda 

que, com sólidos argumentos, recomendou a procedência do feito. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, conhecer da impugnação e negar-lhe provimento para julgar 
procedentes as reclamações constantes do auto de infração nº 2012/002889 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
2.002,85 (dois mil e dois reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 2.114,76 (dois mil, 
cento e catorze reais e setenta e seis centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, com a aplicação da multa de 75% prevista no art. 44, inciso I, da 
Lei 9.430/96, mais os acréscimos legais. O representante fazendário Heverton Luiz 
de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, Valcy Barboza Ribeiro, Ademar 
Andrade de Oliveira, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, José Wagner Pio de 
Santana e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento, aos 21 dias 
do mês de janeiro de 2015, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 


