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ACÓRDÃO Nº.:411/2008
PROCESSO: 2007/6670/500023        
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.807
RECORRENTE: DONATO G. BOTELHO
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Suprimento de caixa sem comprovação da origem dos 
numerários. Concedido beneficio de empresas enquadrada ao regime de micro e 
pequena empresa. Lançamento procedente em parte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº. 2007/000164 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 1.125,75 (um mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e 
cinco centavos), mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 3.377,34 
(três mil trezentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Votos 
divergentes dos Conselheiros Paulo Afonso Teixeira e Raimundo Nonato 
Carneiro. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Afonso Teixeira, 
Raimundo Nonato Carneiro, Elena Peres Pimentel, Mário Coelho Parente e com 
voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 
de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente. 

CONS. RELATOR: Paulo Afonso Teixeira
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa Donato G. Botelho, foi autuada, em 24/01/2007, por deixar de 
recolher o ICMS na importância de R$ 4.503,09 (Quatro mil quinhentos e três 
reais e nove centavos), correspondente ao giro comercial de R$ 37.524,84 (Trinta 
e sete mil e quinhentos e vinte quatro reais e oitenta e quatro centavos), referente 
a venda de mercadorias tributadas não escrituradas nos livros fiscais próprios, 
relativo a ocorrência de pagamentos não contabilizados e suprimentos ilegais 
ocorridos no periodo de 01/01/2003 a 31/12/2003, conforme levantamento da 
conta caixa, anexo.

A autuada intimada apresentou impugnação tempestiva, aduzindo ser 
microempresa amparada pela Lei 1404/2003 e alegando que em relação ao 
empréstimo de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) não foi feito o contrato tendo 
sido exigido apenas notas promissórias. Requer a aplicação de carga tributária de 
3% do auto de infração nº. 2007/000164.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2007/000164

Em sentença singular fls. 119 a 121 a julgadora decide pela procedência do 
auto de infração n°. 2007/000164 e condena à autuada ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 4.503,09 (Quatro mil quinhentos e três reais e nove 
centavos), com a penalidade sugerida no campo 4.15, acrescido das cominações 
legais.

Em recurso voluntário impetrado às fls. 127/129 dos autos, a autuada alega 
que é por demais absurdo constituir crédito com base em empréstimos cujas 
notas promissórias estão sendo pagas em seu devido vencimento. Requer a 
improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em seu parecer, manifesta-se pela 
manutenção da decisão prolatada em primeira instância e julgar procedente o 
auto de infração.

Em sessão plenária realizada aos 05 dias do mês de dezembro de 2007 o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu por unanimidade 
transformar o julgamento em diligencia para que seja verificado junto à Receita 
Federal, a disponibilidade financeira de Aloísio José Frantz, CPF. 350.110.390-00, 
em empréstimo concedido a Donato G. Botelho no exercício de 2003 no valor de 
R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).

Em atendimento ao oficio nº. 1007/2007, a Receita Federal informa estar 
impossibilitada de fornecer informações sobre a disponibilidade financeira do Sr. 
Aloísio José Frantz, CPF n°. 550.110.399-00, tendo em vista que o mesmo não 
apresentou Declaração de Ajuste Anual para o ano calendário de 2003 e também 
não foi entregue declaração anual de isento. Também ficou verificado que o CPF 
n°. 350.110.399-00, informado em oficio, é inválido, todavia em pesquisa pelo 
nome foi identificado o CPF n°. 550.110.399-00 para o Sr. Aloísio José Frantz e a 
inexistência de nomes homônimos.  

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte supre o caixa com numerários sem a devida comprovação de origem, 
ficando desta forma comprovado a omissão de registro de saídas de mercadorias 
tributadas.

Porem ficou constatado que no periodo fiscalizado o contribuinte obteve um 
faturamento inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), ficando 
desta forma enquadrada no beneficio concedido a microempresas e empresas de 
pequeno porte,  ficando portanto a sua carga tributária reduzida prevista no artigo 
8º. Da Lei 1404/2003.
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Pelo exposto voto reformando a sentença de primeira instância para julgar 
o auto de infração nº. 2007/000164, procedente em parte e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.125,75 (Hum mil 
cento e vinte cinco reais e setenta e cinco centavos), acrescido das cominações 
legais, e improcedente o valor de R$ 3.377,34 (Três mil trezentos e setenta e sete 
reais e trinta e quatro centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


