
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. SUPRIMENTO 

COMPROVAÇÃO DO INGRESSO DOS NUMERÁRIOS 
real ingresso dos numerários no 
mercadorias tributadas. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5, por 

ICMS nos valores R$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais) e R$ 5.640,00 (cinco 
mil, seiscentos e quarenta reais) respectivamente, apurados conforme planilhas 
relativas a suprimentos 
receitas. 

 
Intimado via postal, 

impugnação tempestiva (fls. 100/101), alegando que devido 
empresa foi liquidando seus débitos com recursos próprios, originando 
primeiramente, um empréstimo no valo

 
Posteriormente

empréstimo ao capital da empresa, juntamente com o valor monetário de R$ 
200.000,00, e que os sócios possuem recursos suficientes para acobertar tais 
valores, conforme declaração de renda dos mesmos. 

 
A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 130, solicita que o 

processo seja encaminhado à Delegacia Regional de Pedro Afonso, para que a 
autora do procedimento ou seu substituto 
campos 4.13 e 5.13, e as penalidades sugeridas nos campos 4.15 e 5.15, através de 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

128/2012 
REEXAME NECESSÁRIO 3.146 

2011/6270/500508 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002234 

CARANHATO & CARDOSO LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.401.143-9 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

. SUPRIMENTO ILEGAL DE CAIXA. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DO INGRESSO DOS NUMERÁRIOS – A não comprovação do 
real ingresso dos numerários no caixa da empresa configura omissão de saídas de 

 

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5, por deixar de recolher o 
R$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais) e R$ 5.640,00 (cinco 

mil, seiscentos e quarenta reais) respectivamente, apurados conforme planilhas 
 ilegais de caixa, caracterizando presunção de omissão de 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 100/101), alegando que devido a
empresa foi liquidando seus débitos com recursos próprios, originando 
primeiramente, um empréstimo no valor de R$ 100.000,00. 

Posteriormente para tornar a empresa mais estabilizada, incorporou esse 
empréstimo ao capital da empresa, juntamente com o valor monetário de R$ 
200.000,00, e que os sócios possuem recursos suficientes para acobertar tais 

orme declaração de renda dos mesmos.  

A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 130, solicita que o 
processo seja encaminhado à Delegacia Regional de Pedro Afonso, para que a 
autora do procedimento ou seu substituto legal reveja as infrações 
campos 4.13 e 5.13, e as penalidades sugeridas nos campos 4.15 e 5.15, através de 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

CARANHATO & CARDOSO LTDA – ME 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DE CAIXA. AUSÊNCIA DE 
não comprovação do 

onfigura omissão de saídas de 

deixar de recolher o 
R$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais) e R$ 5.640,00 (cinco 

mil, seiscentos e quarenta reais) respectivamente, apurados conforme planilhas 
caracterizando presunção de omissão de 

sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
as necessidades da 

empresa foi liquidando seus débitos com recursos próprios, originando 

para tornar a empresa mais estabilizada, incorporou esse 
empréstimo ao capital da empresa, juntamente com o valor monetário de R$ 
200.000,00, e que os sócios possuem recursos suficientes para acobertar tais 

A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 130, solicita que o 
processo seja encaminhado à Delegacia Regional de Pedro Afonso, para que a 

as infrações tipificadas nos 
campos 4.13 e 5.13, e as penalidades sugeridas nos campos 4.15 e 5.15, através de 
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aditamento ao auto, adequando-o à legislação federal que instituiu o Simples 
Nacional. 

 
Em atendimento ao solicitado, a autora do procedimento elabora termo de 

aditamento, retificando os campos 4.13 e 5.13 para: Art. 18, 21 e 26, inciso I, e § 2º, 
da Lei Complementar nº 123/2006, e os campos 4.15 e 5.15 para: Art. 44, inciso I, § 
1º, da Lei 9.430/96, com redação da Lei 11.488/07. 

 
Intimada via postal, a autuada apresenta nova impugnação às fls. 

139/143, alegando que a auditora equivocou-se ou deixou de analisar o livro diário e 
razão, onde está escriturada na conta caixa toda movimentação financeira e 
bancária da empresa e não analisou também, os documentos apresentados em 
03/04/10 por ela solicitados. 

 
Retornado o processo, a julgadora de primeira instância em sentença às 

fls. 206/208, entende que a impugnante comprovou que não houve suprimento de 
caixa não comprovado, uma vez que provou a capacidade financeira dos sócios 
para conceder empréstimo e aumento de capital à empresa, não ficando 
caracterizadas as omissões de receitas apuradas pela autora do procedimento. 

 
Conhece da impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga 

improcedente o auto de infração, absolvendo o sujeito passivo do pagamento dos 
créditos tributários submetendo sua decisão à apreciação do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos dos artigos 56, 
inciso IV, alínea f, e 58, parágrafo único, da Lei 1.288/01. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 209/214, discorda da 

sentença monocrática, aduzindo que a documentação apresentada pela impugnante 
não comprova a entrada dos numerários no seu caixa, e a simples prova da 
capacidade financeira dos sócios, não é suficiente para comprovar a entrega e a 
origem dos recursos demonstrados, de modo que resta configurada a omissão de 
receitas. 

 
Sobre a matéria, cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 

recomendando a reforma da sentença prolatada pela Julgadora de Primeira 
Instância e julgar pela procedência do Auto de Infração. 

 
Notificado da decisão de primeira instância e do parecer do REFAZ, a 

autuada comparece aos autos às fls. 219/221, esclarecendo que seus recursos 
financeiros transitaram pelo caixa da empresa em centenas de operações nos anos 
em questão e foram devidamente registrados nos livros contábeis da empresa, cujas 
cópias se encontram presente nos autos, porém foram descartadas, no interesse da 
fiscalização. 

 
Alega que é microempresa, enquadrada no simples nacional, e que é do 

conhecimento público tratar-se de empresa familiar ou de sobrevivência, que não 
possuem estrutura jurídica e administrativa que possibilitem registrar “on-line” em 
sistemas integrados e de rede, todas as suas operações e que merece tratamento 
diferenciado, amparado pela própria Constituição Federal. 

 



Publicado no Diário Oficial no 3.753, de 13 de novembro de 2012 

 

 3

Refuta os argumentos da Representação Fazendária, afirmando ser 
preclusa, por ter manifestado fora do prazo nos termos do art. 24, § 2o, e art. 26, 
inciso II, item 6, da Lei 1.288/01. 

 
Solicita a anulação do parecer da REFAZ, a confirmação da sentença de 

primeira instância e a extinção dos créditos tributários. 
 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS por 

omissão de receitas. 
 
Inicialmente, analisando o pedido do sujeito passivo para anular o parecer 

do Representante Fazendário, por estar o mesmo precluso, entendo que tal pedido é 
descabido, uma vez que o Representante Fazendário se manifestou em momento 
oportuno conforme previsto no art. 5º, inciso III, alínea “a”, da Lei 1.288/2011, in 
verbis: 

 
Art.  5o Compete à Representação Fazendária: 
(...) 
 
III – manifestar-se:  
 
a) pela confirmação ou reforma das decisões recorridas; 
 

A omissão de receitas a que se refere o auto de infração em tela foi 
detectada em duas diferentes situações de suposto ingresso de numerários ao caixa 
da empresa. 

 
No primeiro caso a empresa tomou junto ao sócio um empréstimo no valor 

de R$ 1000.000,00 (cem mil reais). 
 
No segundo caso houve uma suposta integralização de capital social no 

valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
 
Os referidos valores foram registrados nos livros da empresa e também 

nos extratos do simples nacional, porém o mais importante não ocorreu, ou seja, a 
comprovação do real ingresso dos numerários na empresa. 

 
Assim sendo, presume-se que houve um fato gerador de tributo conforme 

prevê o art. 21, inciso I, alínea “b”, da Lei 1.288/2001, a saber: 
 

Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
(...) 
 
b) suprimentos de caixa não comprovados; 
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O suprimento de caixa, feito por meio de empréstimos da pessoa física 
para a jurídica só é legal se efetivado via documentação hábil e idônea, inclusive 
com a comprovação por meio de depósito bancário em conta corrente da empresa, o 
mesmo se aplica quando da integralização de capital por parte dos sócios. 

 
Desta forma, quando não houver real comprovação da transferência do 

numerário, será o suprimento considerado como saídas efetuadas e não registradas, 
ou seja, omissão de receitas, cabendo  a cobrança do imposto. 

 
De todo o exposto, entendo que deve ser reformada a decisão de primeira 

instância, para que o auto de infração seja julgado procedente e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme lançados na inicial, com as 
penalidades sugeridas nos campos 4.15 e 5.15 do auto de infração. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração de no 2011/002234 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.860,00 (mil e oitocentos e 
sessenta reais) e R$ 5.640,00 (cinco mil e seiscentos e quarenta reais), referentes 
aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. O Senhor 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, 
Evaniter Cordeiro Toledo, Fernanda Teixeira Halum e com voto vencedor João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de outubro de 
2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 9 dias do mês de novembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro autor do voto 


