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ACÓRDÃO Nº. : 606/2009
PROCESSO : 2008/6040/503273
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.665
RECORRENTE : NOSSA FAZENDINHA COM. DE GÊNEROS ALIMEN

  TÍCIOS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.067.911-7

EMENTA: Suprimentos de Caixa sem Comprovação de Origem. Aporte Financeiro 
Oriundo de Cheques Emitidos da Conta Bancos do Próprio Contribuinte - Passível 
de nulidade a autuação que não apresenta provas e clareza convincentes do ilícito.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na determinação da 
matéria tributável, arguida pelo relator e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. Voto divergente da conselheira Elena Peres Pimentel. Os Senhores Daniel 
Almeida Vaz e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Recorrente e 
Fazenda Pública, respectivamente. A REFAZ sugere que sejam refeitos os trabalhos 
de auditoria, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 12 dias do mês de novembro 
de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
33.436,32 (trinta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e dois 
centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
próprio, relativo ao período de 01/01 a 30/06/2007, conforme foi constatado por meio 
do levantamento da conta caixa.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Às folhas 107, a julgadora de primeira instância retorna os autos ao autor do 
procedimento ou seu substituto para saneamento.

Às folhas 109, o autor do procedimento emite parecer alegando que não há 
motivos para proceder a termo de aditamento, por não se fazerem necessárias 
retificações ao presente lançamento.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, não argüiu preliminar, no mérito, 
argumenta que todos os débitos da conta caixa, sob o título cheque compensado, 
possui sua contrapartida na conta bancos, sendo assim de fácil comprovação a 
origem do numerário, os documentos arrolados pela empresa demonstram 
inequivocadamente diversas motivações jurídicas preponderantes para a 
descaracterização da pretensão tributária, uma vez que a origem do numerário está 
claramente demonstrada por meio de cópias dos livros razão (contas banco), todos 
os ingressos no caixa apontados no levantamento fiscal referem-se a saídas a 
crédito da conta bancos da empresa, suprindo a necessidade legal de comprovação 
da origem do numerário. Diz, também, que a empresa realiza vendas e os 
resultados destas vendas ingressam no caixa da empresa através de pagamentos 
em dinheiro ou cheques e estes numerários saem da conta caixa e ingressam na 
conta banco através de depósitos com seu respectivo registro contábil e, 
posteriormente, de acordo com a necessidade e vontade administrativa da empresa, 
determinada quantia de numerário é creditada no banco para ingresso no caixa e daí 
receber o tratamento que achar conveniente. Pede que o presente auto de infração 
seja julgado improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

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

Como se percebe nos autos a entrada de recursos no caixa da empresa se 
deu por meio de cheques provenientes da conta bancos e empréstimo sem 
comprovação de origem. 

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 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 de que o sacado emite 
cheque para o pagamento de suas despesas/fornecedores/contas a pagar, o qual é 
liquidado na compensação, havendo o respectivo débito na conta bancária da 
empresa, 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 cheques emitidos, 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. 
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 que falta clareza na determinação do fato 
gerador, uma vez que não restou comprovado o suprimento ilegal de caixa, razão 
pela qual entendo que deve ser acolhida a preliminar de nulidade. 

Pelo exposto, em preliminar, voto pela nulidade do lançamento por imprecisão 
na determinação da matéria tributável, e julgo extinto o processo sem julgamento de 
mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26 
dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


