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ACÓRDÃO Nº.: 043/2008
PROCESSO Nº.: 2005/6040/501268
REEXAME NECESSÁRIO: 1.477
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: TUBOPLAS IND. E COM. DE TUBOS LTDA.

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas 
constatadas por suprimento de caixa. Hipótese afastada por contrato de mutuo e 
deposito bancário do valor lançado a débito da conta. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº. 2005/001639 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 108.301,13 (cento e oito 
mil, trezentos e um reais e treze centavos). 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 
20 de fevereiro 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$ 
108.301,33 (Cento e oito mil trezentos e um reais e trinta e três centavos), 
referente a omissão de vendas de mercadorias tributadas não registradas no livro 
próprio, relativo aos meses de janeiro, março e abril de 2004, conforme apurado 
no levantamento conta caixa onde se constatou existência de suprimento de 
caixa não comprovados no balanço.

A autuada devidamente intimada apresentou impugnação onde discorda 
do auto de infração em comento, onde alega que a autuada é sociedade limitada, 
a qual atua no ramo de fabricação de artefatos de material plástico para uso na 
construção civil, sob o código 2529-1/03; que se utiliza não só dos meios oficiais 
de captação de recursos, como também de contrato de mutuo com pessoas 
físicas e jurídicas, sem a remuneração excessiva do mercado financeiro; que em 
19 de janeiro de 2004 firmou contrato de mutuo com a empresa Veneza Espumas 
Ind. E Com. Onde captou a importância de R$ 905.536,01, valor esse utilizado 
para aquisição de mercadorias do exterior, restando o valor liquido de R$ 
902.107,99, após o desconto dos valores das taxas de transação cambial, o que 
fora desconsiderado pelo auditor, lançando tal valor como suprimento ilegal posto 
que originados de omissões de vendas, optando fazer o lançamento 
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aleatoriamente nos meses de janeiro, março e abril de 2004 sem nenhum critério. 
Pelo exposto requer a insubsistência do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e julgou o auto 
de infração improcedente absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz 
a peça básica.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou pela 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
improcedente.

Em sessão plenária realizada aos 25 dias do mês de janeiro de 2007, em 
resolução o COCRE converte o julgamento em diligencia a pedido do presidente, 
para que os autos retornem a Coletoria de Palmas, e o sujeito passivo seja 
intimado a viabilizar cópias autenticas dos livros diário e razão da empresa 
Veneza Espumas Ind. E Com. Ltda., que demonstre a operação de mutuo que 
realizaram, sob pena de ser a mesma considerada inexistente para fins de 
lançamento do crédito tributário de ICMS.

O contribuinte é devidamente intimado da resolução em 28/09/2007,  com 
prazo de 15 dias para se manifestar, aos 15 dias do mês de outubro de 2007 o 
contribuinte comparece aos autos alegando que após várias tentativas de obter 
os documentos junto à empresa sem obter êxito, uma vez que houve mudança no 
quadro social da referida empresa e não haver mais a mesma afinidade quando 
efetuado referido contrato de mutuo. Por este motivo vem solicitar que a 
Secretária da Fazenda do Estado do Tocantins venha solicitar os referidos 
documentos junto à secretária da fazenda do Estado de São Paulo.

Aos 25 dias do mês de outubro de 2007 o sujeito passivo junta cópias do 
diário geral da empresa Veneza Espumas Ind. E Com. Ltda. Fls. 64.

Aos 10 dias do mês de dezembro em sessão plenária do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais – TO decidiu-se por maioria converter o 
julgamento em diligência  para que o sujeito passivo junte exiba originais dos 
documentos de fls. 65.

Devidamente intimado da resolução nº. 087/2007, o contribuinte junta 
documentos.

Analisado e discutido o presente processo fica constatado que razão 
assiste ao contribuinte uma vez que em documentos originais trazidos aos 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2005/001639

autos pode-se constatar que está legalmente formalizada a operação de mutuo e 
também devidamente lançada na contabilidade da empresa, portanto não há que 
se falar em suprimento ilegal de caixa.

Pelo exposto vejo que agiu acertadamente a julgadora de primeira 
instância quando julgou o auto de infração improcedente, isto posto voto pela 
manutenção da sentença de primeira instância e julgo improcedente o auto de 
infração nº. 2005/001639 absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz 
a peça básica no valor de R$ 108.301,13(Cento e oito mil trezentos e um reais e 
treze centavos).

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
04 dias do mês de março de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


