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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 013/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.039
PROCESSO No: 2011/6670/500285  
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001138
RECORRENTE: R. R. SOUSA LIMA & CIA LTDA - ME
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.400.479-3
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS. SUPRIMENTOS 
ILEGAIS NA CONTA CAIXA. CHEQUES COMPENSADOS LEVADOS A DÉBITO 
DA CONTA CAIXA SEM A RESPECTIVA CONTRAPARTIDA – Considera-se saída 
de mercadorias tributadas, o suprimento do caixa (débito), com cheques 
compensados sem comprovação da respectiva saída (crédito), em datas e valores 
correspondentes.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado no contexto 4, pela omissão de vendas de 
produtos sujeito ao regime de substituição tributária, caracterizado pela 
comprovação do saldo credor da conta caixa, após sua reconstituição, tendo sido 
apurada a existência de vários suprimentos irregulares nessa conta, tais como: 
cheques compensados e transferências bancárias, apurados conforme relatório e 
levantamento em anexo.

A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 70/75), alegando que o agente fiscal 
logrou em equívoco, fazendo uso dos livros contábeis para constituição do livro 
caixa, para o qual utilizou os próprios valores registrados nos livros contábeis, o que 
por si só descaracteriza a alegação de suprimento ilegal de caixa.

Diz, ainda, que todos os valores encontram-se devidamente registrados 
nos livros diário e razão, e que os valores dos recebimentos e dos pagamentos 
mensais da empresa sempre foram compatíveis com sua atividade, sendo que em 
nenhum momento a conta caixa mostrou-se negativa, e que para os pagamentos 
foram realizados transferências ou depósitos bancários, sendo que tais operações já 
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se encontravam como sendo compras e vendas a vista e os pagamentos mensais 
sempre foram menores que seus recebimentos, e todas as notas fiscais de entradas 
e saídas encontram-se devidamente registradas, o que descaracteriza omissões de 
vendas, tendo sim, o auditor deixado de transportar os saldos inicial e final da conta 
caixa, em seu levantamento.

O fisco usou como provas presunções, meio excepcional suscetível de 
injustiças e arbitrariedades, não existindo apontamentos pelo auditor fiscal da 
existência e/ou circulação de mercadorias na sede da autuada sem o 
correspondente registro.  

Em despacho às fls. 347, a julgadora de primeira instância, solicita que o 
autor do procedimento ou seu substituto legal faça juntada do levantamento da conta 
caixa reconstituição dos meses de julho, agosto e setembro e retifique a exigência 
tributária do campo 4.5 (ICMS Normal), para (Multa Formal),conforme descrição do 
ilícito e penalidade aplicada, lavrando termo de aditamento.

Atendido o solicitado e intimado o contribuinte via postal, este apresenta 
impugnação tempestiva de fls. 357/362, com o mesmo teor da peça anteriormente 
apresentada.

A julgadora de primeira instância, às fls. 366/368, conhece da 
impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de infração 
na sua totalidade.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, via postal, a autuada 
apresenta recurso voluntário tempestivo (fls. 374/381 a este Conselho, apresentando 
os mesmos argumentos em sede de impugnação.

A Representação Fazendária, após suas considerações recomenda 
conhecer do recurso voluntário interposto tempestivo, para negar-lhe provimento, e 
manter a sentença proferida pela julgadora singular, e julgar procedente o auto de 
infração.

VOTO

A presente lide se configura pela exigência de crédito tributário, por 
omissão de vendas de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, 
caracterizada pela comprovação do saldo credor da conta caixa após sua 
reconstituição, tendo sido apurada a existência de vários suprimentos irregulares 
nessa conta, tais como: cheques compensados, transferências bancárias e outros.

Verificando os dados e documentos acostados aos autos, bem como o 
levantamento da conta caixa, constata-se que após sua reconstituição, foram 
apurados saldos negativos, devido a retiradas da conta banco com destinos os mais 
variados, entre eles, cheques compensados e transferências bancárias, lançados 
pela contabilidade da empresa a débito da conta caixa, sem nenhum lastro que 
correspondesse a pagamentos efetuados, sendo que esses valores foram glosados 
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por ocasião da reconstituição da conta caixa, gerando com estas exclusões, saldo 
negativo de caixa e por presunção, omissão de saídas.

A escrituração contábil da empresa deve ser efetuada de forma 
padronizada, contabilizando-se os valores a débito de uma conta e em contrapartida, 
a crédito de outra conta, fórmula comumente conhecida como método das partidas 
dobradas, ou seja, para cada débito deverá existir um crédito correspondente, ou 
vice versa, respaldada em documentos idôneos, e que correspondam a uma efetiva 
operação.

Para simplificar ou facilitar o registro dos recebimentos e pagamentos, 
algumas empresas adotam a técnica denominada de regime de caixa, consistindo 
em contabilizar toda sua movimentação financeira na conta caixa.

O que ocorreu no presente caso, é que foram registradas a crédito da 
conta bancos, saída de valores para variados fins, e levados a débito da conta caixa 
como contrapartida, porém, em operação subsequente, esses valores deveriam sair 
da conta caixa para se concretizar a operação inicial, ou seja, a saída desses 
valores da conta banco.

Entretanto, foi constatado pela auditoria que isto não ocorreu, 
ocasionando acúmulo de valores inexistentes na conta caixa, conforme demonstrado 
individualmente em planilha própria, não restando alternativa ao fisco, que foi a 
exclusão de tais valores, reconstituindo o saldo da conta caixa, que ao final 
apresentou saldo negativo ou credor, presumindo-se desta forma, omissão de 
saídas, consubstanciado na Legislação Tributária do Estado do Tocantins, conforme
art. 21, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei 1.287/2001, que assim prevê:

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

I – o fato de a escrituração indicar:

a) Saldo credor de caixa;

b) Suprimento de caixa não comprovado;

Como a recursante não trouxe aos autos provas do destino dado aos 
valores retirados da conta banco e lançados na conta caixa, ficou caracterizado 
suprimentos de caixa sem comprovação, demonstrado em levantamentos e 
planilhas, criteriosamente elaborados pelo agente autuante.

Portanto, analisados os presentes autos, visto que o sujeito passivo, não 
apresentou provas que modificassem o feito, entendo que está correta a exigência 
do crédito tributário lançado no campo 4 do auto de infração.

Diante do exposto, conheço do recurso apresentado tempestivamente, 
nego-lhe provimento e voto confirmando a sentença prolatada em primeira instância 
que julgou procedente o auto de infração de no 2011/001138.
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DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração de no 2011/001138 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 22.616,26 (vinte e dois mil, seiscentos e dezesseis 
reais e vinte e seis centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O 
Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a 
sessão de julgamento do 1o dia do mês de fevereiro de 2012, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


