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EMENTA

SUPRIMENTOS ILEGAIS. CHEQUES COMPENSADOS LEVADOS A 
DÉBITO DA CONTA CAIXA SEM A RESPECTIVA CONTRAPARTIDA – Considera-
se omissão de saídas de mercadorias tributadas o suprimento do caixa (débito), com 
cheques compensados sem comprovação da respectiva saída (crédito), em data e 
valores coincidentes aos da entrada.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
48.132,97 (quarenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), 
decorrente de omissão de vendas de mercadorias tributadas, caracterizadas por 
suprimentos de caixa não comprovados, relativo ao exercício de 2008, conforme 
demonstrado por meio do levantamento da conta caixa.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para 
saneamento.

A julgadora 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, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, aduzindo em síntese que durante o período de abril 
de 2008 a dezembro do mesmo ano, a empresa estava em fase pré operacional, 
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sendo que não exercia atividades comerciais de compra para revenda e nem 
tampouco revenda de mercadorias de espécie alguma.

Diz também que conforme se comprova nas notas fiscais a empresa 
autuada somente adquiriu imobilizado (prateleiras, expositores, refrigeradores e 
câmaras de refrigeração e congelamento e porta palets) em 2009, sendo portanto 
impossível que fisicamente as mercadorias fossem expostas para serem vendidas, 
sendo que não havia estabelecimento físico para comportá-las e acondicioná-las.

Ao final pede pela improcedência do presente auto de infração uma vez 
que não existe ICMS a recolher.

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

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS pelo fato 
do contribuinte ter suprido o caixa com cheques compensados.

Ao analisar os autos percebe-se que diversos cheques foram emitidos e 
lançados a débito da conta caixa, cheques estes compensados, portanto tal 
procedimento caracteriza suprimento ilegal de caixa, salvo prova em contrario, 
conforme prevê o artigo 21, inciso I, alínea “b”, da Lei 1.287/2001:

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

I – o fato de a escrituração indicar:
...............................................................................................................

b) suprimentos de caixa não comprovados;
...............................................................................................................

Como é sabido, cheques compensados não constituem efetivo ingresso de 
numerários na conta caixa, ao contribuinte em sua defesa caberia demonstrar por 
meio de registros na conta caixa os pagamentos a que se referem cada cheque. 

Operações de ingresso na conta caixa somente poderiam ser consideradas 
legais se no mesmo dia ocorresse a contrapartida, ou seja, a saída a que se 
destinava o cheque emitido, sendo o mesmo vinculado ao pagamento do título ou 
documento.

Portanto, quando o contribuinte não comprovou o registro das saídas na 
conta caixa dos valores a que se referem os cheques compensados deverão ser os 
mesmos excluídos, pois do contrário os cheques compensados ao ingressarem na 
conta caixa tem como finalidade aumentar o saldo de caixa de forma fictícia.
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Contribuem com tal entendimento as decisões do Conselho de Contribuintes 
do Ministério da Fazenda:

Acórdão 105-14.512 em 17.06.2004, publicado no DOU em 
19.10.2004. 1º Conselho de Contribuintes / 5ª Câmara.

OMISSÃO DE RECEITAS – SALDO CREDOR DE CAIXA –
RECOMPOSIÇÃO DE SALDO PELA EXCLUSÃO DE CHEQUES 
COMPENSADOS LANÇADOS A DÉBITO DESTA CONTA – OS 
CHEQUES EMITIDOS PELA CONTRIBUINTE COMPENSADOS 
POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, LANÇADOS A DÉBITO DA CONTA 
“CAIXA” COMO RECURSO, DEVERÃO TER SEU 
CORRESPONDENTE REGISTRO A CRÉDITO DESTA CONTA, 
PELA SAIDA DE CAIXA PARA O PAGAMENTO DO GASTO, PARA 
QUE SE OPERE A NEUTRALIDADE DA SISTEMATICA CONTÁBIL 
ADOTADA, VULGARMENTE CHAMADA DE “LANÇAMENTO 
CRUZADO NA CONTA CAIXA”. NÃO COMPROVANDO A 
EMPRESA O REGISTRO DESTA SAIDA, É LEGITIMA A 
RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA “CAIXA, COM A 
EXCLUSÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE REGISTRADOS 
COMO INGRESSOS. A CONSEQUENTE APURAÇÃO DE SALDO 
CREDOR EVIDENCIA A PRATICA DE OMISSÃO DE SAIDA DE 
RECEITAS.

Acórdão 107-06269 Em 23.05.2001. Publicado no DOU em 
22.08.2001. 1º Conselho de Contribuintes / 7ª. Câmara.

SALDO CREDOR DE CAIXA – CHEQUES LIQUIDADOS POR 
COMPENSAÇÃO – OS CHEQUES LIQUIDADOS POR 
COMPENSAÇÃO BANCARIA POR NÃO CONSTITUIREM 
INGRESSO EFETIVO DE RECURSOS, SOMENTE PODEM 
SER REGISTRADOS A DÉBITO DA CONTA CAIXA SE ESTA 
CONTA, NA MESMA DATA, REGISTRAR AS SAIDAS A QUE 
SE DESTINARAM OS CHEQUES EMITIDOS. NÃO 
COMPROVADA AS SAIDAS, O CAIXA DEVE SER 
RECONSTITUIDO E AJUSTADO, TRIBUTANDO-SE, COMO 
OMISSÃO DE RECEITA, OS EVENTUAIS SALDOS 
CREDORES.

Desta forma, entendo que deverá prevalecer a exigência do imposto devido 
a Fazenda Pública, pois não existem nos autos provas que possam descaracterizar 
a infração praticada.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração no 2010/001985 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
48.132,97 (quarenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), 
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referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. Os Srs. Alex Coimbra e Rui José 
Diel fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides 
Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 08 dias do mês de junho de 2011, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


