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ACÓRDÃO Nº:510/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/503506
REEXAME NECESSÁRIO: 2.689
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.

EMENTA: Suprimentos de Caixa Sem Comprovação de Origem. Valores Oriundos 
da Conta Bancos do Próprio Contribuinte - Não há que prevalecer a autuação que 
não apresenta provas e clareza do ilícito denunciado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito de defesa pela retenção de documentos, arguida pela Recorrente. No mérito, 
por maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº. 2008/002266 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de R$ 106.725,65 (cento e seis mil, setecentos 
e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 11.861,26 (onze mil, 
oitocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), referentes os campos 4.11 
e 5.11, respectivamente. Voto contrário da conselheira Elena Peres Pimentel. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 30 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, no valor de R$ 
106.726,65 (cento e seis mil, setecentos e vinte seis reais e vinte cinco centavos), 
por se utilizar de suprimento indireto de caixa, deixando de sacá-lo para baixar 
obrigações que se vêem pagas pelos extratos bancários e cujos valores foram nele 
ingressados, isto é por ocasião dos saques a bancos, seja pelo débito em conta ou 
pela emissão de cheques, oferece o caixa como contrapartida no lugar de obrigação 
paga e não baixada. Assim converte a efetiva saída de numerário em ingressos de 
caixa, conforme se demonstrou no levantamento reconstituição diário de saques a 
banco para suprir o caixa x pagamentos efetuados, salvo prova em contrario, tal fato 
presume-se decorrente de omissão de saídas de mercadorias tributadas relativo ao 
exercício de 2005. No campo 5.1, deverá recolher o valor de R$ 11.861,26 (onze mil, 
oitocentos e sessenta e um reais e vinte seis centavos), por incorrer em saldo credor 
de caixa conforme se demonstrou no levantamento da conta caixa reconstituição, 
fato que se presume, salvo prova em contrario, decorrente da omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, relativo ao período de 01/01 a 31/01/2006.
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Às folhas 04, o autor do procedimento emite nota explicativa de trabalho.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Em despacho de folhas 111, verso, o chefe do CAT face à complexidade da 
matéria, como posto pela impugnação, remete os autos à assessoria técnica para 
análise e manifestação.

Às folhas 112, a assessoria técnica emite parecer.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância para julgar o auto de infração procedente.

Ciente da decisão de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, argüiu 
preliminar de nulidade do auto de infração, uma vez que o agente de fiscalização e 
arrecadação alegou que a empresa teria omitido informações ou as prestado 
incorretamente ou as apresentado em desacordo com a legislação tributária, ao 
contrário o agente de fiscalização teve acesso a todos os documentos e 
informações, entretanto, preferiu manipular as informações e lavrar o auto de 
infração, argüiu também nulidade por cerceamento ao direito de defesa pelo fato de 
ter seus documentos apreendidos pelo agente fiscal, fato este que privou a empresa 
autuada do acesso aos seus próprios documentos, justo no momento de elaborar a 
defesa, argumenta também que o autuante fundamentou o auto de infração numa 
planilha de reconstituição diária da conta caixa, porém, como se vislumbra na nota 
de roda-pé do referido levantamento, a análise foi feita por amostragem.

No mérito, diz que em se tratando da conta caixa de uma empresa o saldo de 
um dia tem influencia direta e inquestionável sobre o saldo do outro dia, diz também 
que não foram considerados como pagamentos do caixa os valores depositados em 
outro banco em conta da mesma empresa, sendo que neste período a transferência 
de numerários entre contas da empresa ultrapassou a cifra de R$ 100.000,00.

Às folhas 128, apresenta planilha com reconstituição diária da conta caixa.

Além disso, destaca que a irregularidade da Escrituração Fiscal da autuada 
não é interessante, uma vez que mais de 82% do ICMS é retido na fonte.
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Ao final, requer que sejam acatados os levantamentos elaborados pela 
autuada no que se refere à reconstituição do caixa dia a dia e as mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária, bem como seja concedida a redução da 
base de cálculo em 29,41% com a conseqüente redução da base de cálculo para R$ 
5.279,64.

Analisado e discutido o presente processo que trata de suprimento 
indireto de caixa. 

Quanto a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa pela retenção dos documentos, argüida pela recorrente, entendo 
que a mesma não deve prevalecer, visto que a análise de mérito se torna mais 
relevante no presente caso.

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.

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 
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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 cheques e os mesmos serem utilizados para pagamentos 
diversos, e serem liquidados 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 a operação efetuada pelo contribuinte apresenta 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. Porém, tal 
procedimento não fora efetuado.

Em análise ao contexto 5, que trata de cobrança de ICMS pelo fato da conta 
caixa reconstituição apresentar saldo credor, fica claro que ao efetuar o estorno dos 
valores dos cheques emitidos levados a conta caixa a mesma irá apresentar saldo 
credor.

Diante tais argumentos, entendo que a infração não deve prevalecer, sendo 
improcedente o lançamento, uma vez que não restou comprovado o suprimento 
ilegal de caixa.  
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Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento 
ao direito de defesa pela retenção de documentos, arguida pela Recorrente. No 
mérito, em reexame necessário, voto modificando a decisão de primeira instância, 
para julgar improcedente o auto de infração nº. 2008/002266 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 106.725,65 (cento e seis mil, 
setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 11.861,26 (onze 
mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), referentes os campos 
4.11 e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


