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ACÓRDÃO Nº:424/2009
PROCESSO: 2007/6040/504058         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.439
RECORRENTE: NOGUEIRA E MACHADO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Suprimentos de Caixa sem Comprovação de Origem. Valores Oriundos 
da Conta Bancos do Próprio Contribuinte - Passível de nulidade a autuação que não 
apresenta provas e clareza do ilícito. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de 
defesa, por falta de clareza na determinação do fato gerador, argüida pela 
Recorrente, voto contrário da conselheira Elena Peres Pimentel, e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. Os Srs. Aldecimar Esperandio e Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fizeram sustentações orais pela Recorrente e Fazenda 
Pública, respectivamente. 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 01 de abril de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
174.203,84 (Cento e setenta e quatro mil, duzentos e três reais e oitenta e quatro 
centavos), incidente sobre omissão de receitas, decorrente de suprimento de caixa 
sem comprovação de origem dos recursos e de seu efetivo ingresso na empresa, 
por se tratar de simulação de entradas de recursos, cujas operações são 
estritamente bancárias, portanto, não transitáveis pelo caixa, como prova sua 
contabilidade, por intermédio das cópias do livro razão, dos extratos bancários e do 
levantamento da contas caixa, relativo ao exercício de 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, argüindo 
preliminar de cerceamento ao direito de defesa, uma vez que o histórico narrado não 
guarda consonância com a tipificação legal. No mérito, alega em síntese que os 
recursos estão devidamente comprovados, contrariando a afirmativa contida no auto 
de infração, de que o suprimento de caixa foi efetuado sem comprovação de origem 
e que no exercício fiscalizado a empresa teve um lucro bruto de R$ 2.583.456,47, 
que gerou um imposto de renda no valor de R$ 496.664,19 e uma contribuição 
social de R$ 281.158,68. Ao final, vem requerer, em preliminar, a nulidade do auto 
de infração por cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, requer a 
improcedência do auto de infração.
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Em despacho de folhas 164/167, o julgador de primeira instância retorna os 
autos primeiro ao órgão preparador para providenciar a correção da razão social do 
contribuinte e somente a seguir aos autores do procedimento para se manifestarem.

Às folhas 169 a 173, o autor do procedimento emite nota de esclarecimento e 
às folhas 174/179, junta decisões judiciais.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial, alterando a penalidade 
sugerida nos campos 4.10, 4.15 das folhas 2/3 para o art. 49, I da Lei nº. 1.287/01.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
compareceu aos autos com recurso voluntário tempestivo, argüindo em preliminar a 
nulidade da sentença, uma vez que o julgador singular em seu despacho saneador 
divagou sobre ética e moral, sem falar sobre o processo e quando citou o mesmo, 
distorceu a verdade ao dizer que a autuada havia alegado que o levantamento dos 
nobres autuantes está repleto de irregularidades, fato este não ser verdade, pois 
basta ler a impugnação e não se encontrará tal afirmativa. Alega, também, que o 
julgador de primeira instância se contradiz, pois num primeiro momento ele manda o 
auditor proceder a aditamento do auto de infração e no seguinte diz que o auto de 
infração está perfeito. Diz, também, que uma leitura atenta da sentença, 
principalmente das considerações a respeito do dever funcional, esclarece o 
verdadeiro teor da decisão, qual seja: defender o fisco com todas as armas, mesmo 
quando esta defesa redunde em cobrança indevida de tributos, a sentença esta 
carregada da idéias de que não interessa se o contribuinte deve o imposto, o agente 
administrativo deve criar tese para compelir o contribuinte a pagar, mesmo que 
indevidamente, alega também que em trechos da sentença o julgador faz acusação 
genérica que o contribuinte violou normas e princípios das ciências contábeis e das 
normas legais tributárias, acusações estas genéricas sem fundamentos lógicos; que 
o julgador deveria se ocupar com o julgamento do processo e não com acusações 
estranhas à pendenga, o descompasso do julgador é tamanho que chega ao cúmulo 
de colocar em cheque o conhecimento jurídico-tributário e a reputação de seus 
pares, que os artigos 8º, 16 a 19 da Lei 1.288/01, exaustivamente relatados na 
sentença, são destinados a administração e não vinculam o contribuinte, e, não 
satisfeito em formular o dispositivo da sentença o julgador alterou o auto de infração 
num flagrante desrespeito ao artigo 36, da lei 1.288/01. 

Às folhas 188 o julgador de primeira instância dá mais uma prova da 
insubsistência do auto de infração, logo nas primeiras linhas ele indica a tipificação 
da suposta infração como sendo artigos 44, II e III; 21, I, alínea b da lei 1.287/01 c/c 
art. 3º, § 9º, II, do decreto 462/97, tipificação está diferente da constante no auto de 
infração, às folhas 02.
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No mérito, arguiu que já ficou provado que a origem dos recursos são as 
contas bancárias do autuado, e que o COCRE decidiu, na sessão de 03/06/2008, 
que cheques emitidos contra a conta corrente bancária do contribuinte e lançados 
como suprimentos de caixa não configuram suprimentos ilegais de caixa, conforme o 
acórdão nº 401/2008, a referida decisão se ajusta perfeitamente ao presente caso 
concreto, o que não ocorre com todas as decisões colacionadas na sentença, 
nenhuma das decisões coladas na sentença se adaptam a presente pendenga.

Finalmente, vem requerer a anulação da sentença pela quebra do princípio do 
contraditório, oriunda do julgamento sem dar conhecimento ao autuado da 
manifestação às folhas 169/181, ou reforma da sentença de primeira instância para 
julgar nulo o auto de infração, por cerceamento ao direito de defesa, 
consubstanciado na falta de correlação entre o histórico e tipificação ou a reforma da 
sentença e julgar improcedente o auto de infração, porque cheques emitidos contra 
conta corrente não configuram suprimento ilegal de caixa.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo que trata de suprimento de caixa 
sem comprovação de origem dos recursos e de seu ingresso na empresa.

Vislumbra-se que o suprimento de caixa se caracteriza pelo lançamento a 
débito na respectiva conta sem a devida comprovação da origem do numerário, 
fazendo nascer a presunção legal esculpida no art. 21, I “b” da Lei 1287/01, de 
omissão de saídas, no caso em apreço, a presunção teria sido de omissão de 
saídas pretéritas, onde o numerário utilizado para suprir o caixa teria advindo de 
saídas não registradas, ou seja, omitidas, sendo considerada uma receita marginal 
por não ter sofrido qualquer tributação quando auferida. 

O agente fiscal efetuou o expurgo no caixa da empresa dos lançamentos 
efetuados oriundos da conta corrente bancária, em virtude de considerá-los 
suprimento ilegal.

Como se percebe nos autos a entrada de recursos no caixa da empresa se 
deu por meio de cheques e outros lançamentos provenientes da conta bancos. Este 
fato, por si só, comprova a origem dos referidos recursos, pois se sabe que o 
suprimento ilegal de caixa se caracteriza pelo lançamento a débito, na referida 
conta, de valores sem a devida comprovação de origem, fato este que permite a 
presunção legal de saídas de mercadoria tributadas sem o devido pagamento do 
imposto.
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Não existem no processo provas da utilização de operações simuladas para 
suprimento de caixa, pois o débito oriundo de operações bancárias não tem o 
condão de validar a infração denunciada como suprimento ilegal de caixa, uma vez 
ter ficado claro que a receita que adentrou no caixa adveio do banco, portanto, de 
origem comprovada.

O simples fato de o contribuinte lançar a débito da conta caixa valores 
provenientes da conta banco significa que houve apenas uma permuta no disponível 
da empresa sem alterar a sua situação patrimonial, financeira ou fiscal, não consta 
da legislação qualquer dispositivo que proíba tal procedimento, sendo que o caixa 
pode a qualquer momento receber recursos oriundos da conta banco, independente 
do destino a ser dado a tais aportes.

O fato de emitir cheque e o mesmo ser utilizado para pagamentos diversos, 
sendo o mesmo liquidado por meio do sistema de compensação, por si só não é 
suficiente para comprovar a acusação de suprimento ilegal de caixa ou entradas de 
numerário sem comprovação.

Para se afirmar que as operações efetuadas pelo contribuinte apresentam 
indícios de omissão de saídas de mercadorias tributadas, sem o devido recolhimento 
do imposto, deve-se comprovar tal ilação, pois a tese suscitada, por si só não 
comprova a infração denunciada, sendo necessária uma verificação mais 
aprofundada na movimentação de débitos e créditos ocorrida no caixa, bem como a 
verificação dos beneficiários dos referidos valores, buscando, numa outra linha de 
raciocínio, evidencias quanto a ocorrência de pagamentos não contabilizados, 
devendo o auditor perquirir o destino dos mesmos e face a estes decidir por sua 
relação ou não com omissões de saídas de mercadorias tributadas. 

Se o agente fiscal acreditava que o dinheiro saía do Banco para o pagamento 
de despesas, deveria, através do exame dos livros e documentos fiscais, ou outros 
meios ao seu alcance indicar os respectivos lançamentos em que tais pagamentos 
eram efetuados ou, caso essas despesas não tivessem sido escrituradas, 
apresentar elementos comprobatórios da realização das mesmas.

Ainda, haveria a possibilidade de se analisar a origem do referido numerário 
na entrada do mesmo na conta banco, caso este não tivesse origem, aí sim ficaria 
caracterizado o suprimento ilegal, pelo fato de que o numerário depositado na conta 
banco pudesse ser proveniente de receitas sem comprovação. 

Diante tais argumentos, vislumbro o cerceamento ao direito de defesa, por 
falta de clareza na determinação do fato gerador, uma vez que não restou 
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comprovado o suprimento ilegal de caixa, razão pela qual acolho a preliminar de 
nulidade suscitada pela recorrente.  

Pelo exposto, entendo que a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa por falta de clareza na determinação do fato 
gerador, argüida pela recorrente, merece acolhimento, portanto, voto para julgar nulo 
o lançamento e extinto o processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


