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ACÓRDÃO Nº :  362/2010
PROCESSO : 2010/6040/502148         
IMPUGNAÇÃO : 83
IMPUGNANTE : COELHO & BURLAMQUI LTDA
IMPUGNADA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.053.883-1 

EMENTA: Omissão de Saidas. Suprimentos Ilegais. Conta Caixa - É devida a 
exigência do crédito tributário quando constatada a existência de ingressos de 
recursos não comprovados na conta caixa, relativos a cheques compensados sem a 
indicação da contrapartida de sua destinação. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e por maioria, negar-lhe provimento, para 
julgar procedente o auto de infração 2010/001307 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.593,29 (um mil, quinhentos e 
noventa e três reais e vinte e nove centavos), e R$ 27.423,32 (vinte e sete mil, 
quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), referentes aos campos 
4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais. Os conselheiros João Gabriel 
Spicker e Rubens Marcelo Sardinha votaram pela improcedência do auto de 
infração. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Marivanes Beserra Cruz
e Regina Alves Pinto. Presidiu a sessão de julgamento aos 29 dias do mês de 
setembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

CONS. AUTORA DO VOTO VENCEDOR:Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 29.016,61 (vinte e nove mil, 
dezesseis reais e sessenta e um centavos), referente a saída de mercadorias 
tributadas, não registradas no livro próprio, constatado por meio do levantamento da 
conta caixa, relativo aos exercícios de 2005 e 2006, lançados nos contextos 4 e 5, 
respectivamente.

    A autuada foi intimada por  via postal, apresentou impugnação desistindo 
expressamente do julgamento de primeira instância, alegando que a empresa emite 
o cheque para ingresso no caixa e, posteriormente, essa quantia é utilizada para 
pagamento de duplicatas e fornecedores, tudo a critério administrativo da empresa, 
por esta razão, todo débito do caixa sob o título “cheque compensado” possui sua 
contrapartida na conta bancos.
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Portanto, não há como acusar a empresa de suprimentos ilegais de caixa, 
pois o ingresso do numerário tem origem na própria conta da empresa, cujo dinheiro 
ali existente foi inicialmente registrado na mesma conta caixa.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou julgar 
procedente o contexto 4 e nulo o contexto 5 do auto de infração.

    
Visto, analisado e discutido o presente processo que trata de presunção de 

omissão de saídas de mercadorias tributadas, por passar todo seu movimento 
financeiro pelo caixa. A quase totalidade dos valores constatados pelo auditor como 
suprimento ilegal de caixa, são de cheques compensados, levados a débito de 
caixa, sem suporte documental que possam comprovar a vinculação dos cheques
compensados com títulos liquidado.

Entendo que os  cheques compensados, por não constituírem ingresso efetivo 
de recursos, somente poderiam ser registrados a débito da conta "Caixa" se esta 
conta, na mesma data, registrasse as saídas a que se destinaram os cheques 
emitidos (lançamentos a crédito dos respectivos pagamentos dos gastos), para que 
se opere a neutralidade da sistemática contábil do lançamento cruzado na conta 
"Caixa".

O contribuinte foi intimado a informar os lançamentos a crédito 
correspondentes aos pagamentos efetuados com tais cheques , uma vez que o 
histórico dos lançamentos constantes em sua escrita contábil dos cheques 
compensados não vinculava o respectivo pagamento.

Não foi apresentada, pelo contribuinte, a identificação dos supostos 
pagamentos efetuados através dos cheques compensados, sendo confirmada a falta 
de vinculação entre cheques e pagamentos, os lançamentos a débito da conta 
"Caixa" foram excluídos, revelando-se saldo credor em conta tipicamente credora, o 
que legitima a presunção de saídas de mercadorias desacobertadas de documento 
fiscal, conforme o disposto no artigo Art. 21, inciso I , “b” da Lei 1.287/01, in verbis:

Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do 
imposto, salvo prova em contrário:

I - o fato de a escrituração indicar:

a) …………………………………………………………….

b) suprimentos de caixa não comprovados;

c) a f)………………………………………………………..

Entendo que está provado nos autos a ocorrência de suprimento ilegal de 
caixa, onde, relativamente aos cheques compensados, não foram encontradas as 
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contrapartidas das operações,  criando assim a condição da empresa realizar o 
registro de pagamentos diversos, resultando em omissão de saídas de mercadorias 
tributáveis sem o pagamento do imposto, fato gerador da obrigação tributária, 
conforme Art. 21, I, “b”. 

Como os pagamentos simplesmente não foram contabilizados e os cheques 
compensados foram lançados como entrada de numerário no caixa, essas entradas 
fictícias foram consideradas suprimento ilegal de caixa e assim incorreu na 
presunção indicada na alínea “b”. 

Pela compensação o sacado emite o cheque para o pagamento de suas 
despesas/fornecedores, contas a pagar, onde este é liquidado através de 
compensação, que será debitado no extrato da conta bancária da empresa, tomando 
por base esses registros contábeis é consentâneo destacar que a empresa utilizou-
se de operações simuladas para suprir seu Caixa, levando a débito desta conta 
valores que com toda a certeza não tiveram circulação na conta Caixa, pois 
correspondem a meras operações bancárias, decorrentes de compensações de 
cheques emitidos. 

Assim não é verdade que o movimento foi registrado e o tributo devido 
recolhido, pelo contrário, houve negligência quanto a correta forma de lançamentos 
contábeis exigíveis pela ciência contábeis assim com pelas normas fiscais 
tributárias.

O contribuinte possui a prerrogativa de pagar suas contas da forma que lhe 
for conveniente, como por exemplo, com vários cheques seus e endossados, com 
dinheiro em espécie, com um ou vários cheques para uma ou várias duplicatas, ou 
pela combinação de todas estas formas. 

A alternativa de que toda a movimentação bancária passa obrigatoriamente 
pelo caixa, não muito  usuável  mais aceitável quando munida de documentos 
probantes que validem as operações e seus respectivos registros contábeis, 
escriturando a crédito na conta banco e a débito da conta contábil  que representa o 
fato (fornecedores).

O correto seria por sua emissão e não por sua liquidação, uma vez que a 
cobrança do cheque é um ato praticado pelo portador do cheque e não pela 
empresa emitente.

Cabe registrar que o procedimento que debita o valor do cheque compensado 
na conta caixa sem vincular o suposto pagamento a que se refira, ou seja, sem a 
contrapartida a crédito do lançamento devidamente comprovada, não está em 
obediência aos preceitos da legislação comercial e fiscal e aos princípios de 
contabilidade geralmente aceitos.
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Face ao exposto, no mérito, conheço da impugnação e nego-lhe provimento,  
julgo procedente o auto de infração 2010/001307 e condeno o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.593,29 (um mil, quinhentos e 
noventa e três reais e vinte e nove centavos), e R$ 27.423,32 (vinte e sete mil, 
quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), referentes aos campos
4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2010

Presidente

Conselheira Autora do Voto Vencedor

Representação Fazendária


