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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 061/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.323 
PROCESSO No: 2011/6640/500408 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002030 
SUJEITO PASSIVO: PROMTINS PROD. MÉDICOS DO TOCANTINS 

LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.051.039-2 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. OMISSÃO DE SAÍDAS DE 

MERCADORIAS TRIBUTADAS. SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. 
PROCEDÊNCIA – É parcialmente procedente o lançamento fiscal que exige ICMS 
por omissão de saídas de mercadorias tributadas, identificada pela presunção de 
ocorrência do fato gerador do imposto, em decorrência de suprimento de caixa não 
comprovado. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2011/002030 contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça exordial, referente à exigência de ICMS decorrente de suprimento de caixa não 
comprovado nos meses de janeiro a agosto e outubro a dezembro do exercício de 
2007, no valor de R$ 239.632,44 conforme auto de infração de fls. 02 e 03 e termos 
de aditamento de fls. 186 e 224. 

 
A julgadora de primeira instância por meio do despacho às fls.180 

devolveu o processo ao autor do lançamento para manifestação quanto às 
alegações do sujeito passivo e revisão do lançamento, o qual se manifestou as fls. 
182, retornando os autos à origem. 

 
Novamente a julgadora singular por meio do despacho de fls. 184 

devolveu o processo ao autor do lançamento para revisão da tipificação, este por 
sua vez, aditou o auto de infração (fls. 186), alterando a tipificação da infração. 
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Após a intimação do sujeito passivo acerca do termo de aditamento, a 
julgadora de primeira instância ordenou por meio do despacho de fls. 204/205 a 
devolução do processo ao autor do lançamento para juntada do auto de infração e 
do Acórdão 430/2010, sendo que o autor do lançamento em atendimento ao referido 
despacho, juntou cópia do auto de infração e acórdão às fls. 207/212. 

 
Em seguida, após o retorno do processo ao Contencioso Administrativo 

Tributário, a julgadora de primeira instância determinou novamente o retorno dos 
autos ao autor do lançamento para revisão da infração descrita, penalidade sugerida 
e dos levantamentos fiscais, o qual aditou o auto de infração e se manifestou às fls. 
224/225. 

 
O sujeito passivo ao ser intimado do auto de infração apresentou 

impugnação tempestiva (fls. 161/179), alegando preliminarmente a nulidade do auto 
de infração porque, a seu ver, não se admite a alteração do lançamento que tenha 
sido motivada por vício de forma ou mudança de critério jurídico anterior adotado 
para sua prática, excluindo-se a possibilidade de revisão do lançamento por erro de 
direito, em resumo afirma que o auto de infração é nulo porque não poderia ter sido 
refeito sob o argumento de erro na auditoria. 

 
Em relação ao mérito, argumenta que não houve suprimentos superiores 

a sua disponibilidade financeira, apenas que os cheques emitidos pela empresa 
passavam pelo caixa e saiam para pagamentos de fornecedores e que desta forma 
não há suprimento de caixa não comprovado, que se utilizar da presunção como 
técnica para a comprovação indireta da ocorrência do fato jurídico tributário afeta o 
princípio da capacidade contributiva do contribuinte. 

 
Sustenta, ainda, que para a tributação é necessária a existência de prova 

do fato gerador, a qual tem o condão de demonstrar a efetiva ocorrência dos fatos 
tributáveis, que a presunção para ser legal e ter valor probante tem que estar 
tipificada em lei. Afirma, ademais, que os suprimentos objetos do auto de infração 
foram recebidos de seus sócios e de outra pessoa jurídica do mesmo grupo, que os 
contratos em anexo preenchem os requisitos e não podem ser desconsiderados. 

 
O sujeito passivo em sua defesa verbera que a auditoria se baseou nos 

saques de reforço de caixa para considerá-los como suprimento ilegal de caixa e 
que estes se tratam de transferência de numerários da conta bancos para a conta 
caixa para pagamentos em duplicatas de fornecedores, que sacava o recurso com 
cheque e realizava os pagamentos, que a auditoria deveria fazer um levantamento 
não só do que entrou no caixa a título de reforço, mas também das respectivas 
saídas, para apurar a diferença sem comprovação. Por fim o sujeito passivo cita 
acórdãos nos quais sustenta sua tese defensória. 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 243/250, a qual em 

análise das preliminares suscitadas pelo sujeito passivo, destaca que não merece 
ser acolhida, haja vista que no caso não se trata de erro de auditoria, mas sim de 
erro material, e em segundo lugar, porque não houve mudança do critério jurídico 
utilizado anteriormente, pois na execução dos levantamentos fiscais foram utilizados 
os mesmos critérios e legislação pertinentes ao caso. 
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No mérito, a ilustre julgadora de primeira instância assevera que basta 
conferir o livro razão do período de fiscalização, para verificar que a empresa se 
utiliza para suprir caixa, não só de valores correspondentes a cheques emitidos pela 
própria empresa com objetivo de reforçar o caixa, mas também de valores 
correspondentes a transferências efetuadas, cheques compensados e valores sem 
comprovação de sua origem. 

 
A julgadora singular ressalta que a seu ver, no levantamento fiscal 

realizado não está incluso nenhum valor correspondente a empréstimos, mas 
apenas a valores correspondentes a cheques emitidos pela própria empresa, há 
transferências efetuadas, cheques compensados e valores sem comprovação de 
sua origem. 

 
Ainda no que concerne ao mérito, a ilustre julgadora de primeira instância 

aduz que, revendo o levantamento fiscal realizado, foi possível constatar que a 
autora do lançamento incluiu a título de suprimento ilegal de caixa valores 
correspondentes a cheques emitidos pela própria empresa com objetivo de reforçar 
o caixa e devidamente comprovado nos autos e desta forma tais valores foram 
excluídos da planilha de suprimento ilegal, fls. 28, bem como, do levantamento fiscal 
de fls. 04/07 e que refeito totalizou omissão de vendas nos meses de janeiro, 
fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, novembro e dezembro, conforme 
demonstrativo colacionado na sentença. 

 
Neste particular, a douta julgadora assevera que em parte assiste razão 

ao sujeito passivo, vez que excluídos os valores correspondentes a cheques 
emitidos pela própria empresa com objetivo de reforçar o caixa totalizou a omissão 
de vendas no valor de R$ 694.595,51, nos meses de janeiro (R$ 132.426,79), 
fevereiro (R$ 148.292,31), março (R$ 70.514,50), abril (R$ 47.213,32), maio (R$ 
21.026,97), junho (R$ 46.817,08), julho (R$ 77.751,78), novembro (R$ 43.253,30) e 
dezembro (R$ 107.299,46), o ICMS incidente multiplicado pela alíquota de 17% 
sobre o valor de R$ 694.595,51 é de R$ 118.081,23. 

 
Já em relação à alegação do sujeito passivo de que não lhe foi concedida 

a redução de 29,41%, com base nos Acórdãos 19/2008, 20/2008 e 21/2008, a 
julgadora a quo sustenta que esta não pode ser concedida porque o sujeito passivo 
não faz juz a tal redução, pois o art. 4º da Lei nº 1.584/05 é claro ao impedir que seja 
concedida a referida redução nas hipóteses em que se constata omissão em ação 
fiscal. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou parcialmente 

procedente o auto de infração nº 2011/002030, absolvendo o sujeito passivo do 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 121.551,21 e condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 118.081,23, referente 
parte do campo 4.11 do auto de infração, com a penalidade do campo 4.15, alterada 
pelo termo de aditamento fls. 224, mais os acréscimos legais. Por fim, submete a 
decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do 
Tocantins, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56 e parágrafo único do art. 
58 da Lei 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 2.521, de 10/11/2011. 

 
De outro vértice, a Representação Fazendária em parecer de fls. 252/255 

aduz que concorda com a decisão proferida pela julgadora de primeira instância 
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solidificada no mandamento previsto no art. 21, inciso I, alínea b, da Lei 1.287/2001 
e amparada com base no art. 44, inciso III, do CTE, recomendando pela manutenção 
da decisão singular. 

 
Após devidamente intimado, o sujeito passivo voltou a se manifestar por 

meio de Recurso Voluntário reiterando as alegações de defesa constantes na peça 
impugnatória, em especial, ressalta que a decisão de primeira instância precisa ser 
reformada para determinar a aplicação da redução de base de cálculo em 29,41%, 
uma vez que essa redução se aplica em suposta constatação de omissão de 
vendas. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 272/281, após 

ampla e fundamentada explanação, recomenda pela manutenção da decisão de 
primeira instância que julgou parcialmente procedente o auto de infração. 

 
Em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, o ilustre 

representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, por meio do Parecer 
SFT/Nº 057/2014 de fls. 282, se posicionou favorável a manifestação exposta pelo 
Representante Fazendário, determinando o retorno dos autos à origem, para as 
providências legais. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 

decorrente de suprimento de caixa não comprovado nos meses de janeiro a agosto 
e outubro a dezembro do exercício de 2007, no valor de R$ 239.632,44 conforme 
auto de infração de fls. 02 e 03 e termos de aditamento de fls. 186 e 224. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

parcialmente procedente o auto de infração nº 2011/002030 absolvendo o sujeito 
passivo do pagamento do crédito tributário no valor de R$ 121.551,21 e condenando 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 118.081,23 
referente parte do campo 4.11 do auto de infração, com a penalidade do campo 
4.15, alterada pelo termo de aditamento fls. 224, mais os acréscimos legais, por 
entender que basta conferir o livro Razão do período de fiscalização, para verificar 
que a empresa se utiliza para suprir caixa, não só de valores correspondentes a 
cheques emitidos pela própria empresa com objetivo de reforçar o caixa, mas 
também de valores correspondentes a transferências efetuadas, cheques 
compensados e valores sem comprovação de sua origem, não obstante, entende 
também que excluídos os valores correspondentes a cheques emitidos pela própria 
empresa totalizou a omissão de vendas no valor de R$ 694.595,51, sendo que o 
ICMS incidente multiplicado pela alíquota de 17% sobre o referido valor totaliza R$ 
118.081,23. 

 
De início, em análise das preliminares ventiladas pelo sujeito passivo, 

coaduno do mesmo tirocínio explanado na sentença de primeira instância, pois a 
meu ver não merecem ser acolhidas, haja vista que no caso não se trata de erro de 
auditoria, mas sim de erro material, bem como porque não houve mudança do 
critério jurídico utilizado anteriormente, pois na execução dos levantamentos fiscais 
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foram utilizados os mesmos critérios e legislação pertinentes ao caso, como bem 
frisou a nobre julgadora a quo. 

 
No mérito, denota-se que tratam os autos de suprimento ilegal de caixa, 

que na acepção jurídica do termo, traduz-se em ingresso de valor, numerário, moeda 
no caixa da empresa sem a comprovação de sua origem, o que por força do art. 21, 
inciso I, alínea “b”, da Lei 1.287/01 autoriza a presunção da ocorrência do fato 
gerador do imposto, salvo prova em contrário, senão vejamos: 

 
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; 

 
Neste trilhar, a douta julgadora singular verbera que... ‘é admissível o uso 

de presunções como meios indiretos de prova que são, na impossibilidade de se 
apurar concretamente o crédito tributário, quando a fortes indícios e indicações 
claras da ocorrência do fato gerador sem o devido pagamento do tributo devido’ 
(sic). No entanto, tal presunção permite prova em contrário, tal de ônus é de 
responsabilidade do sujeito passivo, assim já decidiu este Colendo Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais. Notemos: 

 
ACÓRDÃO Nº: 084/2013 – ICMS. AUDITORIA. IMPUGNAÇÃO 
DIRETA. SUPRIMENTO DE CAIXA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 
DO ÔNUS DA PROVA – A ocorrência de suprimento de caixa não 
devidamente comprovado caracteriza omissão de receita tributável, 
proveniente de vendas realizadas sem a emissão de documentação 
fiscal, legitimando-se a autuação com base no art. 21, I, b, 
combinado com o art. 44, III, ambos, da Lei 1.287/2001. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO DIRETA DESPROVIDA. 
UNÂNIME. 

 
Neste sentido, do cotejo dos autos, verifica-se que foi oportunizado ao 

sujeito passivo todos os meios de defesa admitidos em direito, este por sua vez não 
se desvencilhou do ônus que lhe cabia, limitando-se a afirmar que não houve 
pagamentos superiores a sua disponibilidade financeira, no entanto sem a 
comprovação do real ingresso dos numerários no caixa da empresa. 

 
Destarte, verifica-se que a nobre julgadora proferiu decisão acertada, 

auxiliada pelos elementos probatórios carreados aos autos, bem como em 
conformidade a legislação tributária vigente e de acordo com remansoso 
entendimento já assentado por este venerando Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais em casos análogos, senão vejamos: 

 
ACÓRDÃO Nº: 128/2012 – ICMS. SUPRIMENTO ILEGAL DE 
CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INGRESSO DOS 
NUMERÁRIOS – A não comprovação do real ingresso dos 
numerários no caixa da empresa configura omissão de saídas de 
mercadorias tributadas. 
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ACÓRDÃO Nº: 071/2013 – ICMS. CONTA CAIXA. SUPRIMENTOS 
SEM COMPROVAÇÃO DO INGRESSO DE NUMERÁRIOS. 
PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. 
PROCEDENTE – É legítimo o lançamento da exigência tributária, 
quando constatada a existência de ingresso de recursos não 
comprovados na Conta Caixa da empresa, o que autoriza a 
presunção da ocorrência de omissão de vendas de mercadorias 
tributadas. 

 
Neste prisma, tenho que é procedente o lançamento fiscal originado da 

omissão de saídas de mercadorias tributadas, proveniente da omissão de registro de 
notas fiscais de saída, identificada pela ocorrência do fato gerador presumido em 
suprimento ilegal de caixa. 

 
Noutro turno, como bem observado pela ilustre julgadora a quo, constata-

se que a autora do lançamento incluiu a título de suprimento ilegal de caixa valores 
correspondentes a cheques emitidos pela própria empresa com objetivo de reforçar 
o caixa e devidamente comprovado nos autos, sendo que tais valores devem ser 
excluídos da planilha de suprimento ilegal de fls. 28, bem como do levantamento 
fiscal de fls. 04/07, o que totaliza a importância de 694.595,51, multiplicado pela 
alíquota do ICMS perfaz o valor devido de R$ 118.081,23, vez que, neste caso, 
restou demonstrado e devidamente comprovado a origem do numerário identificado 
no caixa da empresa para suprimento de caixa. 

 
Tal decisão está em consonância com as decisões deste Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais em casos análogos, senão vejamos: 
 

ACÓRDÃO Nº: 076/2013 
I – ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS 
TRIBUTADAS. FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL 
DE ENTRADAS. IMPROCEDENTE EM PARTE – É parcialmente 
improcedente o lançamento fiscal que exige ICMS por omissão de 
saídas de mercadorias tributadas, identificado pela presunção de 
ocorrência de fato gerador do imposto, quando resta provado que 
parte das notas fiscais de entrada que lhe deu origem encontra-se 
registrada no livro fiscal próprio. 
II – ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE 
DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADAS. IMPROCEDENTE EM 
PARTE – É parcialmente improcedente o lançamento fiscal que exige 
multa formal pela falta de registro de notas fiscais de entrada quando 
resta provado que parte das notas fiscais encontra-se registrada no 
livro fiscal próprio. 

 
Quanto a redução da base de cálculo em 29,41%, na esteira do exposto 

nos acórdãos de nº 019/2008, 020/2008 e 021/2008, compartilho do mesmo 
entendimento da julgadora singular, pois entendo que esta não pode ser concedida 
porque o sujeito passivo não faz jus a tal redução prevista na Lei 1.303/02, conforme 
preconiza o art. 4º da Lei 1.584/05, inciso V, vejamos: 

 
Art. 4º As operações ou prestações tributadas, apuradas como 
omissões em ação fiscal, não podem usufruir dos benefícios fiscais 
contidos nas leis: 
(...) 
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V – 1.303, de 20 de março de 2002; 

 
Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 

que julgou parcialmente procedente o auto de infração nº 2011/002030, absolvendo 
o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário no valor de R$ 121.551,21, 
referente parte do campo 4.11 e condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 118.081,23, referente parte do campo 4.11 do auto 
de infração, com a penalidade do campo 4.15, alterada pelo termo de aditamento 
fls.224, mais os acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2011/002030 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 118.081,23 (cento e dezoito mil, 
oitenta e um reais e vinte e três centavos) referente a parte do campo 4.11 do auto 
de infração, mais os acréscimos legais e absolver o sujeito passivo do pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 121.551,21 (cento e vinte e um mil, quinhentos e 
cinqüenta e um reais e vinte e um centavos) referente a parte do campo 4.11. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
fazenda pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Valcy 
Barboza Ribeiro, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Evaniter Cordeiro Toledo 
e João Alberto Barbosa e o procurador do Estado Maurício Fernando Domingues 
Morgueta Dias. Presidiu a sessão de julgamento aos 22 dias do mês de setembro de 
2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 27 dias do mês de outubro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


