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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 033/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.225 
PROCESSO No: 2012/6640/500814 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003436 
SUJEITO PASSIVO: SÓ AR MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.386.296-6 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. CONTA CAIXA. SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. 

PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DA 
ORIGEM DOS RECURSOS. IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a reclamação 
tributária quando resta comprovado nos autos, por meio de documento idôneo, a 
origem dos recursos destinados ao suprimento de caixa, descaracterizando, assim, o 
ilícito fiscal descrito no auto de infração. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2012/003436, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inaugural, referente a omissão de vendas de mercadorias tributadas, 
proveniente de suprimentos de caixa não comprovado, presumindo fato gerador do 
imposto, demonstrado por meio de levantamento da Conta Caixa, conforme auto de 
infração em anexo. 

 
O sujeito passivo foi intimado por via postal, apresentando impugnação 

(fls. 19/28), tempestivamente, argüindo preliminar de nulidade do auto de infração, 
pela decadência, tendo em vista que a autoridade autuante violou o princípio da 
imutabilidade do lançamento ao proceder ao segundo lançamento, observando 
critério diferente do surgido no primitivo. 

 
No mérito, alega que não houve suprimento ilegal de caixa, pois não foi 

consignado pela fiscalização contrato de mútuo celebrado pelo contribuinte e a 
empresa Araguaia Serviços de Refrigeração LTDA, pessoa jurídica do mesmo grupo 
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e que tais recursos foram para aquisição dos equipamentos Springer no início das 
atividades do contribuinte. 

 
Alega ainda, que o contribuinte está sob a égide do regime de tributação 

simplificado, aplicado a empresas de pequeno porte e/ou microempresa, e que a 
alíquota aplicada no auto de infração é totalmente contrária ao regime tributário da 
empresa, inclusive deixando de reduzir a base de cálculo em 29,41%. 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 79/81, a qual em 

análise firmou entendimento acerca da preliminar suscitada, arguindo que o autor do 
lançamento não usou critério diferente do primeiro auto de infração para o cálculo do 
tributo, já que o valor lançado na inicial é o mesmo do lançamento anterior julgado 
nulo. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou improcedente 

o auto de infração nº 2012/003436 absolvendo a autuada do pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 29.785,36 (Vinte e nove mil setecentos e oitenta e cinco 
reais e trinta e seis centavos). Por fim, submete a decisão à apreciação do Conselho 
de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos da alínea 
“f”, do inciso IV do art. 56 e parágrafo único do art. 58 da Lei 1.288/01 com redação 
dada pela Lei nº 2.521, de 10/11/2011. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

82/87, discorda da julgadora aduzindo que a simples prova da capacidade financeira 
do mutuante, os quais teriam supostamente emprestado determinadas quantias em 
cheques à empresa mutuaria para suprimento de caixa, não demonstra o saque no 
banco, e esse numerário integrado ao caixa não é suficiente para comprovar a 
entrega e a origem dos recursos demonstrados, ingressados em seu caixa de modo 
que resta configurada a omissão de receitas. 

 
Ao final recomenda para conhecer da impugnação apresentada para 

negar-lhe provimento para em reformando a sentença prolatada pela julgadora de 
primeiro instância a julgar pela procedência do auto de infração. 

 
Em sessão plenária realizada no dia 20 de setembro de 2013 decidiu o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade converter o 
julgamento em diligência, a pedido do conselheiro relator para o autor do 
lançamento juntar aos autos do processo cópia dos cheques indicados no contrato 
de mútuo de fls. 34/37, cópia dos extratos bancários onde constam os saques dos 
referidos cheques objeto do empréstimo. 

 
Em atenção a diligência supramencionada o sujeito passivo foi 

devidamente intimado (fls. 98/99), pelo que juntou as referidas cópias às fls. 
102/202.  

 
Após, em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, o ilustre 

representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins manifestou-se 
favorável a manifestação exposta pelo Representante Fazendário, determinando o 
retorno dos autos à origem, para as providências legais (fls.206). 

 
É o Relatório. 
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VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 

referente à omissão de vendas de mercadorias tributadas, proveniente de 
suprimentos de caixa não comprovado, presumindo fato gerador do imposto, 
demonstrado por meio de levantamento da Conta Caixa, conforme auto de infração 
em anexo. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

improcedente o auto de infração nº 2012/003436 absolvendo a autuada do 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 29.785,36 (vinte e nove mil, 
setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos) por entender que os 
valores considerados como suprimentos ilegais pelo autuante, são empréstimos 
obtidos pela autuada, descaracterizando o ilícito fiscal descrito. 

 
Segundo consignado na sentença proferida pela ilustre julgadora de 

primeira instância, denota-se que os empréstimos efetuados para reforço de caixa 
nos valores levantados pelo autuante são decorrentes de contratos de mútuos (fls. 
34/39) e foram devidamente escriturados no livro razão, anexado ao auto pelo autor 
do procedimento. 

 
Neste sentido, observa-se que o caso posto a julgamento encontra 

solução nas provas carreadas aos autos, vez que se torna incontroverso, por meio 
de documento idôneo suficiente a demonstrar a origem dos recursos destinados ao 
suprimento de caixa, o que descaracteriza o ilícito fiscal objeto da presente 
reclamação tributária. 

 
Destarte, verifica-se que a nobre julgadora proferiu decisão acertada, 

auxiliada pelos elementos probatórios carreados aos autos, bem como em 
conformidade a legislação tributária vigente.  

 
Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 

que julgou improcedente o auto de infração nº 2012/003436 absolvendo a autuada 
do pagamento do crédito tributário no valor de R$ 29.785,36 (vinte e nove mil, 
setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), por entender que os 
valores considerados como suprimentos ilegais pelo autuante, são empréstimos 
obtidos pela autuada, descaracterizando o ilícito fiscal descrito. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, por unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência da 
reclamação tributária por ter sido o auto de infração expedido após decorridos mais 
de cinco anos da ocorrência do fato gerador, arguida pelo sujeito passivo. No mérito, 
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por maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2012/003436 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
29.785,36 (vinte e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis 
centavos), referente ao campo 4.11. O conselheiro Evaniter Cordeiro Toledo votou 
pela procedência da reclamação tributária. O representante fazendário Heverton Luiz 
de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen Crystian 
Soares Pedreira do Vale, Elena Peres Pimentel e Evaniter Cordeiro Toledo. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 09 dias do mês de julho de 2014, a conselheira Elena 
Peres Pimentel. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 12 dias do mês de agosto de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


