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Tratam os autos de impugnação direta interposta nos termos do parágrafo 
único do art. 45 da Lei 1.288, de 29 de dezembro 
de infração no 2010/002066.

 
Contra Draga Minas Extração de Pedra Ltda foi lavrado, em 

referido auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário, no 
valor de R$ 27.706,54 (vinte e 
quatro centavos), composto pelos valores de 
referentes a saídas de mercadorias tributadas e não registradas, correspondentes 
aos exercícios de 2006 e 2007.

 
A notificação do lanç

nos termos do inciso III do art
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AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002066 

DRAGA MINAS EXTRAÇÃO DE PEDRA 
LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.058.381-0 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AUDITORIA. IMPUGNAÇÃO DIRETA. SUPRIMENTO DE CAIXA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – A ocorrência 

não devidamente comprovado caracteriza omissão de receita tributável
proveniente de vendas realizadas sem a emissão de documentação fiscal

se a autuação com base no art. 21, I, b, combinado com o art. 44, III, 
i 1.287/2001. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA

 ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO DIRETA DESPROVIDA

Tratam os autos de impugnação direta interposta nos termos do parágrafo 
único do art. 45 da Lei 1.288, de 29 de dezembro de 2001, contra o auto de o auto 

2010/002066. 

Contra Draga Minas Extração de Pedra Ltda foi lavrado, em 
referido auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário, no 

27.706,54 (vinte e sete mil e setecentos e seis reais e cinq
quatro centavos), composto pelos valores de R$ 17.560,69 e R$

a saídas de mercadorias tributadas e não registradas, correspondentes 
aos exercícios de 2006 e 2007. 

A notificação do lançamento foi efetuada, em 1º/9/2010, por ciência direta, 
nos termos do inciso III do art. 22 da Lei 1.288/2001. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

DRAGA MINAS EXTRAÇÃO DE PEDRA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

SUPRIMENTO DE CAIXA. 
ocorrência de suprimento 

aracteriza omissão de receita tributável, 
proveniente de vendas realizadas sem a emissão de documentação fiscal, 

combinado com o art. 44, III, 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 

IMPUGNAÇÃO DIRETA DESPROVIDA. 

Tratam os autos de impugnação direta interposta nos termos do parágrafo 
de 2001, contra o auto de o auto 

Contra Draga Minas Extração de Pedra Ltda foi lavrado, em 1º/9/2010, o 
referido auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário, no 

sete mil e setecentos e seis reais e cinquenta e 
17.560,69 e R$ 10.145,85, 

a saídas de mercadorias tributadas e não registradas, correspondentes 

/9/2010, por ciência direta, 
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Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 
apresenta impugnação direta a esse Conselho de Contribuintes, de páginas 160 a 
164, por meio da qual requer a improcedência do auto de infração em litígio, com os 
seguintes fundamentos: 

 
- O levantamento fiscal tem como base os valores lançados a débito da 

conta caixa oriundos da conta banco, por terem sido escriturados como “CHEQUE 
COMPENSADO”, mas pode verificar-se pelos extratos anexos que os cheques 
foram, na verdade, descontados no banco para seu ingresso no caixa em dinheiro. 

 
- Que “[...] a empresa emite o cheque para ingresso no caixa da empresa 

e, posteriormente, essa quantia é utilizada para pagamento de duplicatas e 
fornecedores, tudo a critério administrativo da empresa.”, e que “Por essa razão, 
todo débito do caixa sob o título “cheque compensado” possui sua contrapartida na 
conta bancos”. 

 
Ressalta que “[...] a presunção de omissão de saída de mercadorias é 

permitida pela legislação estadual sempre que a escrituração fiscal/contábil do 
contribuinte indicar “suprimentos ilegais de caixa”. “É o que preceitua o art. 3o, § 9o, 
II, do Regulamento do ICMS (sic).” 

 
- Alega ainda que “A origem do numerário está claramente demonstrada 

por meio das cópias do Livro Razão (conta bancos). Todos os ingressos no CAIXA, 
apontados no levantamento fiscal REFEREM-SE A SAÍDAS A “CRÉDITO” DA 
CONTA BANCOS DA EMPRESA, suprindo a necessidade leg al de 
comprovação da origem do numerário .” 

 
- Destaca que não existe estouro de caixa no exercício de 2007, e que 

tudo decorre de erro cometido pelo autuante na elaboração do caixa fiscal. 
 
Colaciona jurisprudências deste Conselho e do Poder Judiciário. 
 
Por fim, mediante as razões expostas requer que o auto de infração seja 

julgado improcedente. 
 
Por meio do Despacho de página 221, o Representante da Fazenda 

Estadual, Ricardo Shiniti Konya, manifesta, relativamente ao exercício de 2007, que 
falta o demonstrativo complementar dos “suprimentos ilegais”, e que não foi 
determinado o motivo da diferença entre os saldos finais do mês de março, por isso 
solicita o encaminhamento dos autos à autora do procedimento para as devidas 
providências. 

 
A autuante realiza novo procedimento, de páginas 224 a 228, bem como, 

elabora o Termo de Aditamento, de páginas 229, por intermédio do qual retifica os 
valores dos campos 5.1, 5.8 e 5.11, os quais passam a ser considerados como zero. 

 
O referido termo de aditamento ensejou abertura de prazo ao sujeito 

passivo para apresentação de nova defesa, o qual reiterou o pedido formulado na 
impugnação inicial. 
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O processo foi redistribuído ao representante da Fazenda Pública, Rui 
José Diel que, instado a se pronunciar, rejeita as alegações da recorrente mediante 
exposição clara de suas razões, e oferta parecer, de páginas 235 e 236, para 
declarar procedente a reclamação tributária. 

 
Em sessão plenária realizada no dia 3/8/2012, deliberou o Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE, nos termos da Resolução no 007/2012, 
de página 239, a conversão do julgamento em diligência para que o sujeito passivo 
apresentasse, no prazo de trinta dias, cópias microfilmadas dos cheques 
relacionados nos documentos de páginas 8 e 9. 

 
A intimação da referida resolução foi efetuada, em 13/11//2012, por via 

postal, mediante aviso de recebimento – AR, de página 248, nos termos do inciso I 
do art. 22 da Lei 1.288/2001, mas o contribuinte não atendeu a solicitação. 

 
Retornando a julgamento na sessão do dia 21/2/2013, o Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE decidiu, de acordo com a Resolução no 
006/2013, de página 250, transformar o julgamento em diligência para que o autor 
do procedimento juntasse cópias dos demonstrativos dos créditos tributários, bem 
como, do levantamento da conta caixa do ano de 2007 as quais foram juntadas, 
conforme documentos de páginas 254 a 258. 

 
Instado a se pronunciar o representante da Fazenda Pública Estadual 

pede que a exigência tributária do item 4 seja declarada procedente. 
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A peça recursal é tempestiva e se reveste dos demais requisitos de 

admissibilidade, nos termos do arts. 20 e 45, § 1º, ambos, da Lei 1.288/2001. Dela, 
portanto, tomo conhecimento. 

 
Inicialmente, algumas vicissitudes do processo merecem considerações. 
 
Nesse caso, ao atender as disposições contidas na Resolução nº 

006/2013, a autuante elabora novo procedimento de auditoria, de páginas 254 a 
258, por meio do qual constata equívocos no lançamento tributário ao concluir que 
não houve omissão de saída, relativamente ao exercício de 2007, cuja comprovação 
torna sem efeito a exigência fiscal no valor de R$ 10.145,85. 

 
Com efeito, o valor do crédito tributário exigido fica restrito à omissão de 

receita constatada durante o exercício de 2006. 
 
Posto isso, a controvérsia se resume a questão simples, objetiva e 

recorrente neste Conselho de Contribuinte, ou seja, as implicações decorrentes de 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas, constatadas por meio de 
auditoria da conta caixa, a qual demonstrou que a citada conta foi suprida com 
recursos de origem não comprovada, cujos suprimentos estão consubstanciados em 
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cheques compensados, conforme consta das cópias do livro Razão, de páginas 14 a 
67, das quais se pode transcrever o seguinte extrato: 

 
DADOS EXTRAÍDOS DO RAZÃO ANALÍTICO DE 2006 
 

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL 
Período 01/01/2006 a 31/12/2006 
CONTA: 11111 101010101000000 CAIXA GERAL 

DATA CHEQUE VALOR RAZÃO PÁGINA EXTRATO PÁGINA 

10-1 850022 3.000,00 Compensado 16 Cheque 215 

17-1 850026 3.000,00 Compensado 18 Cheque 216 

17-1 850019 677,00 Compensado 18 Cheque compensado 216 

17-1 850020 950,00 Compensado 18 Cheque compensado 216 

3-2 850029 5.000,00 Compensado 21 Cheque 212 

3-2 850040 196,27 Compensado 21 Cheque compensado 212 

8-2 850043 4.500,00 Compensado 22 Cheque compensado 212 

16-2 850044 5.000,00 Compensado 23 Cheque 213 

23-2 850033 3.000,00 Compensado 24 Cheque 208 

6-3 850045 3.000,00 Compensado 25 Cheque 208 

7-3 850047 3.000,00 Compensado 27 Cheque 209 

16-3 850035 3.000,00 Compensado 28 Cheque 210 

31-3 850037 3.000,00 Compensado 31 Cheque 211 

4-4 850038 3.000,00 Suprimento de caixa 32 Cheque 205 

17-4 850039 3.000,00 Suprimento de caixa 34 Cheque 206 

28-4 850051 3.000,00 Suprimento de caixa 35 Cheque 207 

5-5 850052 3.000,00 Suprimento de caixa 37 Cheque 202 

23-5 850055 3.000,00     Cheque 203 

30-5 850057 3.000,00 Suprimento de caixa 39 Cheque 204 

6-6 850058 3.000,00 Suprimento de caixa 41 Cheque 198 

6-6 850060 565,00 Suprimento de caixa 41 Cheque compensado 198 

26-6 850063 3.000,00 Suprimento de caixa 43 Cheque 200 

10-7 850066 3.000,00 Suprimento de caixa 45 Cheque 194 

18-7 850067 3.000,00     Cheque compensado 195 

21-7 850068 3.000,00     Cheque compensado 196 

3-8 850081 3.000,00 Suprimento de caixa 46 Cheque 188 

18-8 850083 3.000,00 Suprimento de caixa 48 Cheque 190 

25-8 850084 3.000,00     Cheque 191 

4-9 850085 3.000,00 Suprimento de caixa 50 Cheque compensado 183 

11-9 850086 3.000,00 Suprimento de caixa 51 Cheque compensado 184 

14-9 850087 3.000,00 Suprimento de caixa 52 Cheque compensado 185 

19-9 850088 3.000,00 Suprimento de caixa 52 Cheque compensado 185 

6-10 850099 3.000,00 Suprimento de caixa 55 Cheque 178 

10-10 850101 3.000,00     Cheque compensado 179 

16-10 850102 3.000,00     Cheque compensado 179 

20-10 850103 3.000,00 Suprimento de caixa 56 Cheque 180 

25-10 850105 3.000,00 Suprimento de caixa 56 Cheque 181 



Publicado no Diário Oficial no  4.004, de 13 de novembro de 2013 
 

5 

30-10 850106 3.000,00     Cheque 181 

6-11 850107 3.000,00 Suprimento de caixa 58 Cheque 174 

9-11 850108 3.000,00 Suprimento de caixa 59 Cheque 174 

17-11 850093 3.000,00 Suprimento de caixa 60 Cheque 175 

22-11 850095 3.000,00     Cheque compensado 176 

27-11 850096 3.000,00     Cheque 177 

27-11 850097 2.500,00     Cheque 177 

1-12 850079 3.000,00 Suprimento de caixa 62 Cheque 169 

5-12 850109 3.000,00 Suprimento de caixa 62 Cheque 169 

12-12 850111 3.000,00 Suprimento de caixa 64 Cheque 170 

15-12 850115 3.000,00         

21-12 850127 3.000,00 Suprimento de caixa 66 Cheque compensado 172 

TOTAL 142.388,27         

 
A referida planilha é a síntese dos lançamentos analiticamente descritos 

nos documentos de páginas 8 e 9, os quais foram relacionados após a conciliação 
realizada entre o Livro Razão e os extratos bancários, de páginas 169 a 218, cujos 
valores transportados para o Levantamento da Conta Caixa resultaram na base de 
cálculo de R$ 103.298,17, indicada no item 4.8 do auto de infração. 

 
A conciliação efetuada demonstra que o contribuinte simulava o ingresso 

de numerário na conta caixa por meio de lançamentos, cujos fatos contábeis não 
representam entrada de recursos no caixa, mas sim, saída de numerário da conta 
banco, em decorrência da compensação dos cheques, como demonstram os 
extratos bancários. 

 
Não obstante, esses lançamentos a débito de caixa são, na verdade, 

registros de transações financeiras realizadas entre bancos, tais como, cheques 
emitidos pelo contribuinte que foram depositados em outra instituição financeira e 
posteriormente compensados, assim, não houve saques em espécie das contas 
movimentadas para entrada de recursos no caixa do contribuinte. 

 
Resumidamente, são operações bancárias que não passam pelo caixa da 

empresa, portanto, sua contrapartida deve ser levada a debito de outras contas, pois 
se trata aqui de lançamentos contábeis modificativos, os quais podem alterar 
significativamente o saldo do caixa. 

 
Por essa razão, a peça fiscal exige o imposto incidente sobre as 

operações de saída de mercadorias omitidas ao registro, mediante lançamento do 
crédito tributário, ao teor do disposto no art. 21, I, b, da Lei 1.287/2001, cujos termos 
são os seguintes: 

 
Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: (original sem grifo) 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
 
[...] 
 
b) suprimentos de caixa não comprovados; 
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Conforme ressai do precitado art. 21, o ônus da prova da regularidade 

das operações desloca-se para o contribuinte que apenas justificou que “[...] 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.”. 

 
Entretanto, a fim que os supostos suprimentos, realizados através de 

cheques compensados não se caracterizem omissão de receita, com consequências 
de natureza tributária, o ônus de comprovar a efetivação do saque em espécie da 
conta corrente, o que demonstraria sua origem e entrada no caixa da empresa, cabe 
ao contribuinte. 

 
No caso concreto, a recorrente limitou-se a exposição de suas razões 

sem apresentar documentos que demonstrassem a regular implementação dos 
aportes, tais como, cópias dos cheques compensados que supriram o caixa e dos 
registros de saques. 

 
Assim, a falta de comprovação da origem e da efetividade dos 

suprimentos do caixa tem como efeito a presunção da omissão de receita, nos 
termos da legislação pertinente. 

 
Do ponto de vista da legislação tributária aplicável à matéria, irreparável o 

procedimento de auditoria realizado pela autoridade autuante. 
 
Via de consequência, o referido lançamento fiscal, não só atende a todos 

os requisitos legais, seja da legislação complementar representada pelo art. 142 do 
Código Tributário Nacional – CTN, a seguir transcrito, seja do Procedimento 
Tributário-Administrativo, instituído pela Lei 1.288/2001, em especial o contido em 
seu art. 35, que trata das formalidades do auto de infração, tais como descrição da 
infração constatada, dispositivo infringido, penalidade sugerida, documentos que 
demonstram e comprovam a origem e as razões das irregularidades apuradas. 

 
Diz o mencionado art. 142, do CTN: 
 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

 
Inclusive, essa matéria é objeto de constantes análises pela Secretaria da 

Receita Federal, que assim já se expressou: 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM 
CURITIBA 
1ª TURMA  
ACÓRDÃO Nº 6064, DE 06 DE MAIO DE 2004  
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SUPRIMENTO DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE 
RECEITAS. PROVA DA ORIGEM E ENTREGA. Na hipótese de 
suprimento de numerário, cabe à pessoa jurídica provar, com 
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em data e valor, o efetivo 
ingresso no caixa da empresa, e a sua origem de fonte estranha à 
sociedade, presumindo-se, quando não for produzida essa prova, 
que os recursos provieram de receita omitida na escrituração.  

 
Nesse sentido, é inafastável a presença dos pressupostos para a 

exigência do ICMS lançado, pois a recorrente não ousou demonstrar, mediante 
documentação hábil, idônea e contemporânea aos fatos, a improcedência das 
operações consignadas em sua escrituração contábil. 

 
Com efeito, todo o exposto evidencia que as infrações cometidas pela 

autuada se amoldam com perfeição às penalidades indicadas pela autuante na peça 
fiscal em litígio, cujo fato caracteriza omissão de registro de saída de mercadorias, 
nos termos postulados pelo art. 44, III, da Lei 1.287/2001. 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
[...] 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 

 
Via de regra, a multa imputada à infração indicada no lançamento enseja 

a cominação da penalidade graduada em 50% (cinquenta por cento), prevista na 
legislação em vigor ao seu tempo, com fulcro no prescrito na alínea a do inciso III do 
art. 48 da Lei 1.287/2001, que assim reza: 

 
Art. 48.  A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada 
na forma a seguir: 
 
[...] 
 
III – 100%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
(Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09) 
 
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
III – 50%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
 
a) omissão de registro, ou registro a menor, de operações ou 
prestações de saídas, no livro próprio; 

 
Por todos os motivos expostos, acolho o parecer do representante da 

Fazenda Pública Estadual, razão pela qual conheço e nego provimento à 
Impugnação Direta e julgo procedente o lançamento do crédito tributário consignado 
no item 4.11 do auto de infração no 2010/002066. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento, para julgar 
procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 2010/002066 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 17.560,69 (dezessete mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e nove 
centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O representante 
fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Kellen Crystian 
Soares Pedreira do Vale, Cinthya Lanna de Oliveira Cambaúva e Luiz Carlos da 
Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento ao 1º dia do mês de outubro de 2013, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos onze dias do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro relator 


