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                          Contencioso Administrativo-Tributário 
 

 
ACÓRDÃO No: 252/2017 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.293 
PROCESSO No: 2015/6990/500130 
AINF No: 04800020150095600002185201502 
RECORRENTE: VIVEIROS TOCANTINS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.409.022-3 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 
      ICMS. OMISSÃO DE RECEITAS. EMPRESA ENQUADRADA NO 
SIMPLES NACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL LEI COMPLEMENTAR 123/2006.  
PROCEDENTE – É procedente a reclamação tributária quando restar comprovado 
nos autos a omissão de receitas relativa à diferença entre as vendas declaradas e as 
apuradas pelo fisco estadual. 
 

 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração e notificação fiscal no 04800020150095600002185201502 (fls. 02/56), 
em desfavor do contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à omissão de 
receitas relativa à diferença entre as vendas declaradas e as apuradas pelo fisco 
estadual. 
 

Foram anexados aos autos procuração, nota explicativa, intimação, 
declaração, planilha de apuração das diferenças de base de cálculo, levantamento 
comparativo das vendas declaradas, declaração anual do Simples Nacional, extrato 
do Simples Nacional e notas fiscais de saídas (fls. 57/173). 
 

O sujeito passivo foi intimada do auto de infração, por ciência direta, 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 174): 

 
Que os valores cobrados são provenientes de vendas a prazo; que 
os recebimentos de clientes relativos ao exercício de 2010 foram 
recebidos em 2011 e pagos juntamente com as vendas à vista; que o 
período de 2010 está parcialmente quitado, restando apenas a 
diferença do mês 11/2010 no valor de R$ 2.550,61 e mês 12/2010 no 
valor de R$ 4.707,78. 

 



 

 
2/6 

 
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 

  Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

Fez juntada da declaração anual do Simples Nacional retificadora, 
documentos de arrecadação de receitas federais, comprovantes de pagamentos, 
contrato social, alterações contratuais, comprovante de inscrição e de situação 
cadastral, procuração e documentos pessoais (fls. 175/220). 

 
O julgador de primeira instância, em sentença às folhas 222/225, aduz:  
 

Que a impugnante alega que os valores cobrados pelo fisco estadual 
são provenientes das vendas a prazo, contudo, em declaração às fls. 
60, a representante legal que assina a peça defensória, atesta 
também a não existência do registro dos valores a receber previsto 
no art. 70 da Resolução do CGSN nº 94/11, conforme modelo 
constante do Anexo XI; que as alegações da impugnante não podem 
prevalecer, mesmo porque a Declaração Anual do Simples Nacional 
Retificadora foi efetuada em 22.04.2015 (fls. 175/176), após a 
lavratura do auto de infração que se deu em 16.04.2015, ou seja, 
quando a empresa estava sob ação fiscal; que se constatasse que a 
omissão seja decorrente de vendas a prazo, deve ser ressaltado que 
o fato gerador do imposto ocorre no momento da saída das 
mercadorias do estabelecimento do contribuinte ou das aquisições 
em outros Estados e no Distrito Federal pelos optantes do Simples 
Nacional. 

Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada e julga 
PROCEDENTE o auto de infração no 04800020150095600002185201502, 
CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores 
de: 

 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ - no valor de R$ 

5.456,43 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três 
centavos); 

 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - no valor de R$ 

5.456,43 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três 
centavos); 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - no 
valor de R$ 16.466,29 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e 
nove centavos); 

 
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS - no valor de R$ 

3.921,73 (três mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos); 
 
Contribuição Previdenciária Patronal - CPP - no valor de R$ 47.017,41 

(quarenta e sete mil, dezessete reais e quarenta e um centavos); 
 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - no valor de R$ 41.271,40 (quarenta e um mil, duzentos e 
setenta e um reais e quarenta centavos) e 
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Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - no valor de R$ 5.579,94 

(cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos). 
 
Os valores acima destacados deverão ser acrescidos da penalidade 

proposta às fls. 44 e demais cominações legais. 
 

 A Representação Fazendária, em parecer às fls. 232/242, recomenda a 
manutenção da sentença singular, que julgou PROCEDENTE o presente auto de 
infração. 

 Em seguida o processo foi remetido ao Contencioso Administrativo 
Tributário para julgamento. 

É o relatório.  

 
 

VOTO 
 
 

O auto de infração em analise refere-se à omissão de receitas relativa à 
diferença entre as vendas declaradas e as apuradas pelo fisco estadual. 
 

O sujeito passivo alega em suas considerações, Que os valores cobrados 
são provenientes de vendas a prazo; que os recebimentos de clientes relativos ao 
exercício de 2010 foram recebidos em 2011 e pagos juntamente com as vendas à 
vista; que o período de 2010 está parcialmente quitado. 
 

A julgadora de primeira em sua sentença aduz que os valores cobrados 
pelo fisco estadual são provenientes das vendas a prazo, contudo, em declaração às 
fls. 60, a representante legal que assina a peça defensória, atesta também a não 
existência do registro dos valores a receber previsto no art. 70 da Resolução do 
CGSN nº 94/11, conforme modelo constante do Anexo XI; que as alegações da 
impugnante não podem prevalecer, mesmo porque a Declaração Anual do Simples 
Nacional Retificadora foi efetuada em 22.04.2015 (fls. 175/176), após a lavratura do 
auto de infração que se deu em 16.04.2015, ou seja, quando a empresa estava sob 
ação fiscal; que se constatasse que a omissão seja decorrente de vendas a prazo, 
deve ser ressaltado que o fato gerador do imposto ocorre no momento da saída das 
mercadorias do estabelecimento do contribuinte ou das aquisições em outros 
Estados e no Distrito Federal pelos optantes do Simples Nacional. 
 

Verifica-se que razão assiste ao julgador a quo, uma vez que o 
contribuinte não trouxe aos autos prova de suas alegações e ainda retificou a 
Declaração Anual do Simples Nacional no dia 22.04.2015 (fls.175/176), após a 
lavratura do presente auto de infração que se deu dia 16.04.2015. 

Ademais o próprio sujeito passivo em fls. 60, atesta a não existência do 
registro dos valores a receber previsto no art. 70 da Resolução do CGSN nº 94/11, 
conforme modelo constante do Anexo XI, in verbis: 
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Art. 70. A optante pelo Regime de Caixa deverá manter 
registro dos valores a receber, no modelo constante do 
Anexo XI, no qual constarão, no mínimo, as seguintes 
informações, relativas a cada prestação de serviço ou 
operação com mercadorias a prazo: (Lei Complementar 
nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 18, § 3º; art. 
26, § 4º) 
 
I - número e data de emissão de cada documento fiscal; 
 
II - valor da operação ou prestação; 
 
III - quantidade e valor de cada parcela, bem como a data 
dos respectivos vencimentos; 
 
IV - a data de recebimento e o valor recebido; 
 
V - saldo a receber; 
VI - créditos considerados não mais cobráveis. 
 
 
Art. 71. Na hipótese de descumprimento do disposto no 
art. 70, será desconsiderada, de ofício, a opção pelo 
Regime de Caixa, para os anos-calendário 
correspondentes ao período em que tenha ocorrido o 
descumprimento. (Lei Complementar nº 123, de 2006, 
art. 2º, inciso I e § 6º; art. 18, § 3º; art. 26, § 4º) 

 
 
  Ressalta-se, ainda, que conforme o art. 20, inciso I e XVII, da Lei 
1.287/01, o fato gerador do imposto ocorre no momento da saída das mercadorias 
do estabelecimento do contribuinte ou das aquisições em outros estados pelos 
optantes do Simples Nacional, vejamos: 
 

Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto 
no momento: 
 
I – da saída de mercadoria de estabelecimento de 
contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do 
mesmo titular; 
 
XVII – das aquisições em outros Estados e no Distrito 
Federal, por microempresa ou empresa de pequeno porte 
optante do Simples Nacional de mercadorias destinadas 
à comercialização ou industrialização (Redação da pela 
Lei nº 2.569, de 20.03.12) 

   
       Sendo assim, mesmo que a omissão seja decorrente de vendas a prazo, 
o fato gerador do imposto ocorre no momento da saída das mercadorias. 
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O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins já 
analisou matérias análogas e assim decidiu:   

 

ACÓRDÃO Nº 072/2015 
EMENTA : I ICMS. OMISSÃO DE REGISTRO DE SAÍDAS DE 
MERCADORIAS EM LIVRO PRÓPRIO. EMPRESA ENQUADRADA NO 
SIMPLES NACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006 - É procedente a reclamação tributária que  
 
 
exige ICMS por presunção de ocorrência do fato gerador do imposto 
sobre a omissão de receita sem identificação de sua origem, constatada  
 
pela falta de registro de entradas de mercadorias nos livros próprios. II  
ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE REGISTRO DE ENTRADAS  
 
 
DE MERCADORIAS EM LIVRO PRÓPRIO. PROCEDÊNCIA - A 
omissão de registro de entradas de mercadorias em livro próprio 
configura infração à legislação tributária, o que impõe a aplicação de 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória. 

 
        Por todo o exposto, tem-se que está caracterizada a procedência do 

presente auto de infração. 
 
       Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, decido 

pela manutenção da decisão de primeira instância, e julgo pela procedência do auto 
de infração no 04800020150095600002185201502, nos valores abaixo prescrito: 

 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ - no valor de R$ 

5.456,43 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três 
centavos); 

 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - no valor de R$ 

5.456,43 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três 
centavos); 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - no 
valor de R$ 16.466,29 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e 
nove centavos); 

 
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS - no valor de R$ 

3.921,73 (três mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos); 
 
Contribuição Previdenciária Patronal - CPP - no valor de R$ 47.017,41 

(quarenta e sete mil, dezessete reais e quarenta e um centavos); 
 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - no valor de R$ 41.271,40 (quarenta e um mil, duzentos e 
setenta e um reais e quarenta centavos) e 
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Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - no valor de R$ 5.579,94 

(cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos). 
 
 

É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente as 
reclamações tributárias constante do AINF no 04800020150095600002185201502 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
IRPJ - R$ R$ 5.456,43 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis  reais e quarenta 
e três centavos), CSLL - R$, 5.456,46 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis  
reais e quarenta e seis centavos, COFINS – R$ 16.466,29 (dezesseis mil, 
quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), PIS – R$  3.921,73 
(três mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), CPP - R$ 
47.017,41 (quarenta e sete mil, dezessete reais e quarenta e um centavos), ICMS - 
R$ 41.271,40 (quarenta e um mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta 
centavos), e IPI - R$ 5.579,94 (cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e 
noventa e quatro centavos), mais os acréscimos legais. O Senhor João Alberto 
Barbosa Dias fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Kellen C. soares pedreira do Vale, José 
Cândido de Moraes, Edson José Ferraz, Luiz Carlos das Silva Leal, Osmar Defante 
e Ricardo Shiniti Konya. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e sete dias do 
mês de julho de 2017, o Conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezenove dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


