
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2007/000210

ACÓRDÃO Nº: 131/2008
PROCESSO: 2007/6640/500070        
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6977
RECORRENTE :J A CUNHA BENEVIDES
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Suprimento de caixa com numerários proveniente de mutuo. 
Documentação incompatível com as disponibilidades financeiras das partes. 
Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº. 
2007/000210 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 4.026,48 (quatro mil, vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), R$ 
658,49 (seiscentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e nove centavos), e R$ 
3.935,38 (três mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), 
relativos os campos 4.11 à 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 12 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
8.620,35 (oito mil seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, constatado por 
meio do levantamento da conta caixa, relativo aos exercícios de 2002, 2004 e 
2006 lançados nos campos 4, 5 e 6 respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O processo foi devolvido ao autuante para saneamento (fls.145) que junta 
protocolo de entrega dos documentos datado de 01/03/2007(fls. 147), às fls. 148 o 
autuante se manifesta informando que a devolução dos documentos ocorreu 
depois de vencido o prazo para defesa, sugerindo que fosse aberto novo prazo.

O processo foi devolvido ao órgão preparador que abriu novo prazo, sendo 
o sujeito passivo intimado, apresentado nova impugnação.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso 
a este conselho argumenta que os giros comerciais apurados na auditoria com 
alegação de que seriam saídas não registradas trata-se de empréstimos firmados 
através de contratos de mútuo pela pessoa física titular Janelde Alves cunha 
Benevides para a pessoa jurídica J A Cunha Benevides para a composição do 
capital de giro da firma; que todos os lançamentos dos empréstimos foram 
devidamente contabilizados; que apesar de não haver uma ordem cronológica de 
desdobramento através de cheques da pessoa física depositado na pessoa 
jurídica, os recursos estão comprovados através de disponibilidade apresentadas 
em extrato e venda de bovinos da atividade rural e todos os empréstimos 
devidamente quitados; que não foi concedida a redução de base de calculo do giro 
comercial de 2006; que o auditor devolveu os documentos que tinham sido 
protocolados retendo em seu poder a pasta onde estão arquivados todos os 
documentos do financeiro inclusive os contratos e as quitações.

A representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte lança em seu caixa entradas de numerários referentes a empréstimos 
feitos pela sua titular que anexa contratos de mutuo e recibos de pagamentos dos 
empréstimos. Porem os referidos contratos não foram registrados e também não 
constam da declaração do imposto de renda do mutuante.

Pelo exposto voto pela manutenção da sentença de primeira instância e 
julgo procedente o auto de infração n° 2007/000210 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 4.026,48 (Quatro mil e vinte seis 
reais e quarenta e oito centavos), R$ 658,49 (Seiscentos e cinqüenta e oito reais e 
quarenta e nove centavos) e R$ 3.935,38 (Três mil novecentos e trinta e cinco 
reais e trinta e oito centavos), relativos aos campos 4.11 a 6.11 respectivamente, 
mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
02 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


