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ACORDÃO No                               130/2017 
PROCESSO No                             2013/6640/500671 
AUTO DE INFRAÇÃO No              2013/002494 
RECURSO VOLUNTÁRIO No       8.446 
RECORRENTE:                            PONTA PÉ COM. DE CALÇADOS LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No         29.389.574-0 
RECORRIDA:                               FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO DE 
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO ICMS. PROCEDÊNCIA. É procedente a 
cobrança do ICMS por presunção de ocorrência de fato gerador quando constatado as 
receitas declaradas inferiores as informações fornecidas pelas empresas 
administradoras/operadoras de cartão de crédito/débito. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto de 
Infração no 2013/002494, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, ICMS 
AÇÃO FISCAL SIMPLES NACIONAL pela presunção de ocorrência de fato gerador 
apurados através das divergências das informações do faturamento e as informadas 
pelas empresas de cartão de crédito no período de 01/01/2008 a 31/12/2008. 

 
Foi anexado aos autos Levantamento de Omissões de Receitas – 

Operações Cartão Crédito / Débito; Recibo de Entrega SIMPLES NACIONAL; 
Relatório de Movimentação Financeira CIELO / BRASILCARD / REDECARD, fls. 04 a 
95. 

O autuado foi intimado por Via Postal, datada de 31/10/2013 (fls. 96/97), e 
apresentou impugnação tempestivamente (fls. 99 a 106), com as seguintes alegações: 
argui nulidade por cerceamento do direito de defesa em decorrência da não devolução 
dos livros fiscais e contábeis; alega que autor do procedimento não considerou 
elementos e procedimentos reais da escrituração contábil; alega que o fisco estadual 
utilizou presunções como meio de prova, sendo excepcional suscetível de injustiças e 
arbitrariedades e requer nulidade do auto, afirmando que o fisco estadual não ofereceu 
prova do fato e não comprova a ocorrência do fato gerador da obrigação e ao final 
pede seu cancelamento. 

 
O autuado fez juntada de procuração e contrato social (fls. 107 a 110). 
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O julgador de primeira instância, no Despacho número 071/2014 – CAT/JPI 
(fls. 111 e 112) encaminha o processo a Delegacia Regional de Araguaína para que o 
autor da ação se manifeste quanto às alegações da defesa e sobre a data que os 
documentos foram devolvidos, anexando protocolo ou recibo de devolução, já que o 
contribuinte alega cerceamento do direito de defesa em razão da não devolução dos 
documentos até a data de apresentação da impugnação e após retorne-se ao CAT.  

 
Foi anexado aos autos o Protocolo de Recebimento de Documentos; 

Parecer do AFRE III – Mat. 528579-8 Maxley Caetano Rolindo e o Despacho 
2631/2014, fls. 113 a 116; recibo de cópia de documentos recebidos pelo advogado do 
autuado (fl. 119). 

 
O autuado foi intimado novamente por Via Postal, datada de 24/10/2014 (fls. 

117 e 118) e apresentou impugnação tempestivamente (fls. 121 a 128), com as 
mesmas alegações da impugnação anterior. 

 
Foi anexado aos autos Procuração, Cartão de CNPJ, Contrato Social, BIC, 

Livros Contábeis Razão e Diário número 3 do ano 2008, Balancete Analítico do ano 
2008, Balanço Patrimonial do ano 2008, Demonstração de Resultado do Exercício 
2008, Plano de Contas Analítico Geral do ano 2008 (fls. 129 a 330). 

 
O julgador de primeira instância através do despacho 129/2016 (fls. 331 e 

332) devolve o processo ao autor para saneamento do campo 4.3 por erro na 
identificação do título do levantamento fiscal, conforme fls. 4 e 5 dos autos; analisar e 
manifestar sobre possível exigência de duplicidade do lançamento do crédito tributário 
nos levantamentos fiscais do caixa (processo 2013/6640/500656) e do levantamento 
de omissões de receitas – operações cartões de crédito / débito (processo 
2013/6640/500671) ambos de 2008 e solicita manifestação sobre argumentos 
constantes das fls. 121 a 330. 

 
O autor do procedimento em termo de aditamento altera o auto de infração 

aonde se lê: do campo 4.2 (código 006), leia-se campo 4.2 (código 023); aonde se lê: 
do campo 4.3 (Levantamento de Origem Conta Caixa), leia-se campo 4.3 
(Levantamento de Origem Levantamento Omissões de Receita de Cartão Débito / 
Crédito); alega que é infundada a possibilidade de duplicidade do lançamento do 
crédito tributário, pois o fato gerador objeto de fundamentação utilizado no processo 
2013/6640/500656 trata se de documentos não contabilizados que compuseram a 
reconstituição da conta caixa, sendo que em momento algum, o sujeito passivo, em 
duas oportunidades manifestadas ao processo argumenta sobre a possível 
duplicidade, fls. 99 a 106 e 122 a 128. 

 
O autuado foi intimado novamente por via postal, datada de 29/09/2016 (fls. 

337 e 338) e apresenta impugnação tempestivamente (fls. 340 a 348), com as mesmas 
alegações da impugnação anterior. 
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O julgador de primeira instância em sentença proferida as fls. 349 a 356 

aduz que a presente demanda refere-se à ICMS AÇÃO FISCAL SIMPLES NACIONAL 
por falta de recolhimento do ICMS no período de 01/01/2008 a 31/12/2008; não houve 
cerceamento do direito de defesa; a autuada apresenta defesa de forma genérica e 
não apresenta prova que contradiga a acusação e julga pela sua procedência, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
4.577,59 (quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e 
demais acréscimos legais. 

 
O Autuado foi intimado por via postal na data de 24/01/2017, (fls. 358 e 

359), e apresentou recurso tempestivamente às fls. 361 a 374, não concorda com a 
sentença de 1o instancia e argui nulidade por cerceamento do direito de defesa em 
decorrência da não devolução dos livros fiscais e contábeis; alega que autor do 
procedimento não considerou elementos e procedimentos reais da escrituração 
contábil; alega que o fisco estadual utilizou presunções como meio de prova, sendo 
excepcional suscetível de injustiças e arbitrariedades; requer nulidade do auto, 
afirmando que o fisco estadual não ofereceu prova do fato e não comprova a 
ocorrência do fato gerador da obrigação; e ao final pede seu cancelamento. 

 
Em parecer as fls. 375 e 376 a Representação Fazendária entende que, dá 

análise aos autos, verifica-se que razões de inconformidade expostas pela recorrente, 
constitui-se na mesma tese defensória ofertada a primeira instância, mera retórica 
processual; conclui-se que a decisão de mérito da instância primária esta correta; e 
opina pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração.  

 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
O crédito tributário constituído em desfavor do sujeito passivo, identificado 

na peça inicial, trata-se de cobrança de ICMS simples nacional por fato gerador 
presumido, pela divergência nas informações fornecidas pelas empresas 
administradoras de cartão de crédito/débitos em relação às receitas informadas a 
menor pelo sujeito passivo durante o ano de 2008. 

 
O autor do lançamento apresenta levantamento de omissões de receitas, 

recibo de entrega de declarações de faturamento e relatórios das empresas de cartão. 
 
Em análise aos documentos juntados ao processo, constata-se que existem 

valores divergentes em relação à receita bruta informada a Receita Federal em todos 
os meses, mas somente em março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e dezembro 
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de 2008 ficam demonstrados que não foi levado à tributação valores informado pelas 
(administradoras de cartão) X (declaração de receita); 

 
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). 
.................................................. 
 
Art. 13.  Constitui infração, para os fins desta Resolução, 
toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, da ME ou 
EPP optante que importe em inobservância das normas do 
Simples Nacional. 
 
Art. 14.  Considera-se também ocorrida infração quando 
constatada: 
I – omissão de receitas; 
................................................... 
 

Entendo que a preliminar arguida sobre capitulação equivocada da infração 
e sobre o suposto cerceamento ao direito de defesa não encontram respaldo nas 
provas juntadas no processo e recomendo que não seja acatada. 

 
Diante do exposto o meu voto é pela confirmação da decisão singular em 

sentença prolatada que julgou o auto de infração no 2013/002494 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 4.577,59 (quatro mil, 
quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), referente o campo 
4.11, mais os acréscimos legais.  

 
  

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento a defesa, arguida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação tributária 
constante do auto de infração no 2013/002494 e condenar o sujeito passivo ao 
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pagamento do crédito tributário no valor de R$ 4.577,59 (quatro mil, quinhentos e 
setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), referente o campo 4.11, mais os 
acréscimos legais. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Shiniti 
Konya, Edson José Ferraz, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Maria das Graças Vitor 
da Silva Veloso, Luiz Carlos da Silva Leal e Osmar Defante. Presidiu a sessão de 
julgamento aos três dias do mês de julho de 2017, o Conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas-TO, 

aos vinte e seis dias do mês de julho de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 

 


