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ACÓRDÃO Nº. : 430/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6640/500089
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.919
RECORRENTE : PROMTINS PROD. MÉDICOS DO TOCANTINS LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.051.039-2

EMENTA: Levantamento Conta Caixa. Suprimentos de Caixa sem Comprovação de 
Origem. Valores Advindos da Conta Bancos do Próprio Contribuinte. Indeterminação 
do Fato Gerador - Passível de nulidade a autuação que não determina com precisão 
o fato gerador e não traz provas convincentes do ilícito. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por indeterminação do fato 
gerador, argüida pelo conselheiro João Gabriel Spicker e julgar extinto o processo 
sem julgamento de mérito. Voto contrário da conselheira Elena Peres Pimentel. O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que 
sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 7 dias do mês de dezembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

CONS. AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 369.738,83 (trezentos e sessenta 
e nove mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e tres centavos), referente a 
presunção de omissão de registro de saidas de mercadorias tributadas, constatado 
por meio do levantamento conta caixa de 2006 e 2007.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação.

A julgadora de primeira instância retornou os autos à origem para 
saneamento, sendo lavrado termo de aditamento às folhas 207.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação.

Em despacho de folhas 397, a julgadora de primeira instância remete os 
autos a assessoria técnica do CAT, que emite parecer técnico às folhas 398/399.
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A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, alegando que a determinação da infração cometida 
não está clara, pois não apresenta os requisitos necessários de segurança dos fatos 
e que as operações de transferências de numerarios é normal no mundo da 
contabilidade, ao final, pede pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária sugere a confirmação da sentença de primeira 
instância.

Analisado e discutido o presente processo que trata de omissão de saídas de 
mercadorias tributadas em decorrência de suprimentos de caixa não comprovados.

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 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 
da empresa sem alterar a sua situação patrimonial, financeira ou fiscal, não consta 
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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 à ocorrência de pagamentos não contabilizados, 
devendo o auditor perquirir o destino dos mesmos e em face de 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, entendo que houve imprecisão ao se determinar o 
fato gerador, sendo, portanto, cabível de nulidade o auto de infração.

Pelo exposto, em preliminar, voto pela nulidade do auto de infração por 
indeterminação do fato gerador, e julgo extinto o processo sem julgamento de 
mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
14 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Autor do voto

Representante Fazendário


