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RELATÓRIO 
 
 
O contribuinte foi autuado no contexto 4, 

mercadorias relativo a ocorrência de suprimento ilegais de caixa durante o exercício 
de 2006, apurados conforme Levantamento da Conta Caixa,
44, inciso III, combinado
da Lei 1.287/2001. 

 
Intimado o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 

impugnação tempestiva (fls. 63/65), alegando que é empresa 
como microempresa e optante do SIMPLES, e dessa forma para o cálculo do tributo 
devido pelo suprimento ilegal de caixa, deve ser aplicada a alíquota correspondente 
a tabela do SIMPLES do ano de 2006, com base nos dispositivos da Lei 
9.317/96 e não a alíquota de 17% referente ao ICMS incidente sobre as saídas 
internas no sistema normal de tributação. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 91/93, aduz 

preliminarmente, que a autuação é decorrente da decisão 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, que julgou nulo sem 
análise de mérito o auto de infração n
093/2012. Como o prazo dos cinco anos começou a correr após a publicação do 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

CONTA CAIXA. SUPRIMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DO 
INGRESSO DE NUMERÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA

PROCEDENTE – É legítimo o lançamento da exigência tributária, 
quando constatada a existência de ingresso de recursos não comprovados na Conta 
Caixa da empresa, o que autoriza a presunção da ocorrência de

tributadas. 

O contribuinte foi autuado no contexto 4, pela omissão de vendas
a ocorrência de suprimento ilegais de caixa durante o exercício 

de 2006, apurados conforme Levantamento da Conta Caixa, anexo. Infringindo o
44, inciso III, combinado com os artigos 44, inciso II e 21, inciso I, alínea

Intimado o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 63/65), alegando que é empresa individual, enquadrada 
como microempresa e optante do SIMPLES, e dessa forma para o cálculo do tributo 
devido pelo suprimento ilegal de caixa, deve ser aplicada a alíquota correspondente 
a tabela do SIMPLES do ano de 2006, com base nos dispositivos da Lei 
9.317/96 e não a alíquota de 17% referente ao ICMS incidente sobre as saídas 
internas no sistema normal de tributação.  

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 91/93, aduz 
preliminarmente, que a autuação é decorrente da decisão 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, que julgou nulo sem 
análise de mérito o auto de infração nº 2010/001650, conforme Acórdão n
093/2012. Como o prazo dos cinco anos começou a correr após a publicação do 

3.998, de 05 de novembro de 2013 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

SEM COMPROVAÇÃO DO 
PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO 
legítimo o lançamento da exigência tributária, 

quando constatada a existência de ingresso de recursos não comprovados na Conta 
de omissão de vendas 

pela omissão de vendas de 
a ocorrência de suprimento ilegais de caixa durante o exercício 

anexo. Infringindo o art. 
com os artigos 44, inciso II e 21, inciso I, alínea “b”, todos 

Intimado o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
individual, enquadrada 

como microempresa e optante do SIMPLES, e dessa forma para o cálculo do tributo 
devido pelo suprimento ilegal de caixa, deve ser aplicada a alíquota correspondente 
a tabela do SIMPLES do ano de 2006, com base nos dispositivos da Lei Federal nº 
9.317/96 e não a alíquota de 17% referente ao ICMS incidente sobre as saídas 

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 91/93, aduz 
preliminarmente, que a autuação é decorrente da decisão do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, que julgou nulo sem 

2010/001650, conforme Acórdão nº 
093/2012. Como o prazo dos cinco anos começou a correr após a publicação do 
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citado Acórdão, datado de 31 de agosto de 2012, não decaiu o direito da Fazenda 
Pública de constituir o crédito tributário. 

 
Aduz também, que a impugnante não questiona o lançamento em si, se 

houve ou não suprimento ilegal de caixa. Mas, tão somente, refuta a aplicação da 
alíquota de 17% na apuração do imposto devido, por entender que estava 
enquadrada no Simples Nacional desde 2006. 

 
Desta forma, entende correta a aplicação da alíquota de 17% na 

apuração do imposto devido, pois no exercício de 2006 ainda não existia o Simples 
Nacional e suas alíquotas diferenciadas, pois foi instituído pela Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. Contudo, o regime de tributação diferenciado 
somente entrou em vigor em 1º de julho 2007. 

 
Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada, nega-lhe 

provimento e julga procedente o auto de infração. 
 
Ciente da decisão de primeira instância via postal, a autuada apresenta 

recurso voluntário de fls. 98/101, a este Conselho, discordando do entendimento da 
julgadora singular que ignorou as alegações feitas em sua impugnação quanto a lei 
que instituíra o Simples e era vigente à época do fato gerador, Lei Federal nº 9.317, 
de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até a Lei Complementar 123/2006.  

 
Também ignorou as provas documentais juntadas com a impugnação pelo 

contribuinte, que atestam o seu enquadramento no sistema simplificado no ano de 
2006. 

 
Assim, para cálculo do tributo devido pelo suprimento ilegal de caixa, deve 

ser aplicada a alíquota da tabela do SIMPLES do ano de 2006, visto que o 
contribuinte era optante do SIMPLES à época do fato gerador, devendo ser 
calculado o real montante devido com base nos dispositivos da Lei Federal nº 
9.317/96. 

 
Ao final, requer a reforma da sentença de primeira instância para julgar 

improcedente o auto de infração. 
 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 103/104, 

manifesta em síntese, que a defesa confunde o Simples Nacional, implementado 
pela Lei Complementar nº 123/06 cuja entrada em vigor é de 1º de julho de 2007, 
com Declaração Simplificada – Pessoa Jurídica. E que os eventos que redundaram 
em saldo credor de caixa encontram-se descritos na planilha auxiliar do 
Levantamento da Conta Caixa, acostados às fls. 47, e não foram contestados pela 
defesa. Pede seja mantida a decisão singular. 

 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura pela exigência de crédito tributário, por 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, caracterizada pela comprovação do 
saldo credor da conta caixa após sua reconstituição, tendo sido apurada a existência 
de suprimentos irregulares nessa conta, tais como aumento de capital. 
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Verificando os dados e documentos acostados aos autos, bem como o 
levantamento da conta caixa, constata-se que após sua reconstituição, foram 
apurados saldos negativos, devido a glosa de valores integralizados como aumento 
de capital, gerando com estas glosas, saldo negativo de caixa e por presunção, 
omissão de saídas. 

 
A escrituração contábil da empresa deve ser efetuada de forma 

padronizada, contabilizando-se os valores a débito de uma conta e em contrapartida, 
a crédito de outra conta, fórmula comumente conhecida como método das partidas 
dobradas, ou seja, para cada débito deverá existir um crédito correspondente, ou 
vice versa, respaldada em documentos idôneos, e que correspondam a uma efetiva 
operação. 

 
Para simplificar ou facilitar o registro dos recebimentos e pagamentos, 

algumas empresas adotam a técnica denominada de regime de caixa, consistindo 
em contabilizar toda sua movimentação financeira na conta caixa. 

 
O que ocorreu no presente caso, é que foi contabilizado a crédito da 

conta capital social, o aumento do capital pleiteado, e levado a débito da conta caixa 
como contrapartida, a importância correspondente a sua integralização. 

 
Entretanto, foi constatada pela auditoria a inexistência de prova 

documental da entrega desses numerários, como por exemplo, depósito ou 
transferência interbancária. 

 
Assim, só restou ao fisco a alternativa de exclusão de tais valores, 

reconstituindo o saldo da conta caixa, que ao final apresentou saldo negativo ou 
credor, presumindo-se desta forma, omissão de saídas, consubstanciado na 
Legislação Tributária do Estado do Tocantins, conforme art. 21, inciso I, alíneas “a” e 
“b”, da Lei 1.287/2001, que assim prevê: 

 
Art. 21 . Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
 
a) Saldo credor de caixa; 
 
b) Suprimento de caixa não comprovado; 

 
Há de ressaltar, que a presente autuação originou de outro auto de 

infração julgado nulo por erro na tipificação da infração, e naquela ocasião foi 
diligenciado junto ao contribuinte, e este não conseguiu comprovar com documento 
idôneo, a integralização do aumento de capital em moeda corrente pelo seu titular. 

 
Tanto é que a autuada em sua defesa não entra no mérito da autuação, 

apenas alega que é beneficiária do Simples Federal e deve ser aplicada a alíquota 
correspondente ao seu benefício, e não 17% do sistema normal de tributação. 

 
Porém, o sistema de tributação simplificado estadual, que concede 

benefícios fiscais à microempresa e empresa de pequeno porte é a Lei 1.404/2003, 
em especial seu art. 1º, inciso I, alínea “a” e “b” e inciso II, §§ 1º ao 6º, conforme a 
seguir: 
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Art. 1 o Para os fins desta Lei considera-se: 
 
I – microempresa, o empresário (individual) ou pessoa jurídica que 
promova operações relativas à circulação de mercadorias ou 
prestação de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e 
de comunicação cujas faixas de receita bruta operacional anual sejam: 
 
a) igual ou inferior a R$ 30.000,00; 
 
b) superior a R$ 30.000,00 e igual ou inferior a R$ 120.000,00; 
 
II – empresa de pequeno porte, o empresário (individual) ou pessoa 
jurídica que promova operações relativas à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual ou 
intermunicipal e de comunicação cuja receita bruta operacional anual 
seja superior a R$120.000,00 e igual ou inferior a R$ 240.000,00. 
 
§ 1o É obrigatória a inscrição do empresário e da sociedade 
empresária no Registro Público de Empresas Mercantis. 
 
§ 2o A receita bruta anual é determinada pelo custo dos produtos ou 
mercadorias vendidas ou pelo custo da prestação de serviços de 
transporte e de comunicação. 
 
§ 3o Integram o cálculo da receita bruta anual os custos com energia 
elétrica, transporte e comunicação acrescidos do percentual de 
margem de lucro bruto presumido para cada atividade econômica. 
 
§ 4o Na prestação de serviços de geração, emissão, transmissão, 
retransmissão, repetição, ampliação ou recepção de comunicação de 
qualquer natureza, por qualquer processo, a receita bruta anual é 
apurada com base no preço cobrado pelos serviços. 
 
§ 5o O cálculo da receita bruta anual proporcional é apurado com 
base no ano anterior, equivalendo cada mês a 1/12 do limite 
estabelecido. 
 
§ 6o Não se considera, para efeito do cálculo da receita bruta anual 
da microempresa e da empresa de pequeno porte, a aquisição de 
bens para integrar o ativo imobilizado. 

 
Acontece, que além dos requisitos exigidos para o enquadramento no 

sistema simplificado estadual, conforme dispo o art. 1º da precitada Lei, seu art. 8, 
incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, estabelecem limites de faturamento e 
índices variáveis para cálculo dos valores dos tributos a serem recolhidos pelo 
contribuinte, que assim dispõem: 

 
Art. 8 o A carga tributária sobre a receita operacional mensal é de: 
 
I – 1% para a microempresa até o limite fixado na alínea “a” do inciso 
I do art. 1o, e 2% para microempresa nos limites fixados na alínea “b” 
do mesmo dispositivo; 
 
II – 3% para a empresa de pequeno porte.  
 
Parágrafo único. Quando exceder os limites da receita operacional 
bruta, aplica-se sobre o excedente: 
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I – para a microempresa 3%, até o limite fixado no inciso II do art. 1o; 
 
II – tributação normal sobre o que exceder ao limite previsto para a 
empresa de pequeno porte. 

 
No entanto, a empresa além de não ter provado o enquadramento para 

gozar dos benefícios da Lei Estadual, ultrapassou o valor máximo permitido para 
permanência no sistema simplificado, não sendo cabível neste caso a alíquota 
reduzida, devendo ser aplicada a alíquota normal do ICMS, como determina o item II 
do parágrafo único, citado anteriormente.  

 
Portanto, analisados os presentes autos, visto que o sujeito passivo não 

apresentou provas que fossem capaz de modificar ou desconstituir a ação fiscal, 
entendo que está correta a exigência do crédito tributário lançada no campo 4 do 
auto de infração. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso apresentado tempestivamente, 

nego-lhe provimento e voto confirmando a sentença prolatada em primeira instância 
que julgou procedente o auto de infração de no 2013/000462, com modificação do 
objeto da decisão onde menciona a Lei Complementar nº 123, enquanto que o 
correto è a Lei nº 1.404/2003 do Estado do Tocantins. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a 
reclamação tributária constante do auto de infração no 2013/000462, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 25.879,74 (vinte e 
cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), referente 
ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O Senhor Rui José Diel fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo e Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos 29 dias do mês de outubro 
de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, ao primeiro dia do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


