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ACÓRDÃO Nº.:401/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6010/500330
REEXAME NECESSÁRIO: 2.082
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: TOCANTINS INDL. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas por 
suprimento ilegal de caixa. Cheques emitidos contra conta corrente bancária do 
contribuinte e lançados como suprimento de caixa não configuram suprimento 
ilegal de caixa. Presunção afastada. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
na parte que absolveu o sujeito passivo dos valores de R$ 16.659,80 (dezesseis 
mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e oitenta centavos), R$ 21.306,34 (vinte e 
um mil, trezentos e seis reais e trinta e quatro centavos) e R$ 11.059,51 (onze mil 
e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e um centavos), referentes os campos 4.11 
a 6.11, respectivamente. O Cocre conheceu e deu provimento parcial ao recurso 
voluntário para julgar improcedente os valores de R$ 51.139,55 (cinqüenta e um 
mil, cento e trinta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos) e R$ 26.545,05 
(vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), referentes 
os contextos 5 e 6, respectivamente. 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 03 de junho 
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$ 
127.050,45 (Cento e vinte sete mil e cinqüenta reais e quarenta e cinco centavos), 
decorrente de suprimento de caixa não comprovado nos exercícios de 2001, 2002 
e 2003.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva não argüiu 
preliminar no mérito argumenta: quanto à infração do campo 4, que a empresa 
possui documentação idônea e hábil pra comprovar a improcedência da 
presunção; declarações de IRPF dos sócios; alteração do contrato social e 
registros no livro razão; que as integralizações foram lançadas na contabilidade e 
que a origem do recurso utilizado está comprovada nas declarações do imposto 
de renda pessoa física. Em referencia as infrações descritas nos campo 5 e 6; 
que os cheques compensados estão registrados na conta caixa, bem como 
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constam nos respectivos extratos bancários; que o procedimento adotado não 
constitui suprimento ilegal de caixa.

Os autos foram devolvidos aos autuantes para saneamento que lavraram 
termo de aditamento retificando o contexto descrito no campo 4.1 do auto de 
infração. (fls. 215/216).

Devidamente intimado do termo de aditamento por via postal o sujeito 
passivo manifesta-se requerendo o parcelamento do ICMS da infração descrita no 
campo 4 e apresenta impugnação referente às infrações descritas nos campos 5 
e 6 com as mesmas alegações anteriores. 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 340,20, 
parte do campo 4.11 com a penalidade prevista no art. 61, inciso II alínea a da Lei 
nº. 888/96 com redação da Lei 1121/00; no valor de R$ 51.139,55 (Cinqüenta e 
um mil cento e trinta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), parte do campo 
5.11, com a penalidade do art. 48, inciso III, alínea a da Lei 1.287/01 e no valor de 
R$ 26.545,05 (Vinte e seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco 
centavos), parte do campo 6.11, com a penalidade do art. 48, inciso III, alínea a 
da Lei nº. 1287/01, todos os valores deverão ser acrescidos de juros, multa e 
atualização monetária.

A Representação Fazendária em sua manifestação considerando que as 
provas apresentadas ilidem parcialmente o auto de infração recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar procedente em parte o
auto de infração.

O contribuinte é notificado e intimado da sentença de primeira instância e 
do parecer da Representação Fazendária, apresentou recurso voluntário a este 
conselho com as mesmas alegações da impugnação.

Em despacho às fls. 250 (verso), o Presidente do COCRE em saneamento 
remete os autos à Representação Fazendária.

A Representação Fazendária em sua manifestação considerando que as 
provas apresentadas ilidem parcialmente o feito recomenda a manutenção da 
sentença de primeira instância e julgar procedente em parte o auto de infração.

Analisado e discutido o presente, processo ficou constatado que ao efetuar 
os pagamentos o contribuinte emitia cheques da conta corrente bancaria da 
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empresa e lançava os valores dos referidos cheques como entrada de numerários 
como suprimento de caixa, procedimento este que levou o autor do procedimento 
a concluir que houve suprimento ilegal de caixa.

Porem em melhor análise podemos concluir que tal procedimento não 
configura suprimentos ilegais de caixa.

Pelo exposto em reexame necessário voto confirmando a decisão de 
primeira instância que absolveu o sujeito passivo nos valores de R$ 16.659,80 
(Dezesseis mil seiscentos e cinqüenta e nove reais e oitenta centavos) R$ 
21.306,34 (vinte e um mil, trezentos e seis reais e trinta e quatro centavos) e R$ 
11.059,51 (onze mil e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e um centavos), 
referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente. Quanto à parte recorrida pelo 
contribuinte conheço do recurso voluntário dou-lhe provimento parcial para julgar 
improcedente os valores de R$ 51.139,55 (cinqüenta e um mil, cento e trinta e 
nove reais e cinqüenta e cinco centavos) e R$ 26.545,05 (vinte e seis mil, 
quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), referentes os contextos 5 e 
6, respectivamente do auto de infração nº. 2006/001173.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


