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ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. 
OMISSÃO DE SAÍDAS. SUPRIMENTOS ILEGAIS.
LEVADOS A DÉBITO DA CONTA CAIXA SEM A RESPECTIVA CONTRAPARTIDA
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS SEM COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE 
NUMERÁRIOS. PROCEDENTE
suprimento do caixa (débito), com cheques compensados sem comprovação da 
respectiva saída (crédito), em 
de prova da entrega de numerários pelos sócios.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito 
de infração nº 2012/00291
peça inicial, referente 
registradas em livro próprio proveniente de presunção legal na ocorrê
gerador do imposto em suprimento ilegal de caixa não comprova
de infração anexo. 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 2

para no prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou aprese
pelo que compareceu aos autos apresentando defesa de fls. 2
documentos arrolados pela empre
motivações jurídicas preponderantes para descaracterização da pretensão tributária, 
vez que a origem do numerário está claramente demonstrada por meio das cópias
do livro razão (conta bancos), uma vez que todos os ingressos no caixa apontados 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. 
DE SAÍDAS. SUPRIMENTOS ILEGAIS. CHEQUES COMPENSADOS 

LEVADOS A DÉBITO DA CONTA CAIXA SEM A RESPECTIVA CONTRAPARTIDA
STIMO DE SÓCIOS SEM COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE 

. PROCEDENTE – Considera-se saída de mercadorias tributadas, o 
aixa (débito), com cheques compensados sem comprovação da 

respectiva saída (crédito), em datas e valores correspondentes, bem como
de prova da entrega de numerários pelos sócios. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário
2012/002917, contra o sujeito passivo já devidamente 

peça inicial, referente à omissão de saídas de mercadorias tributadas e não 
registradas em livro próprio proveniente de presunção legal na ocorrê
gerador do imposto em suprimento ilegal de caixa não comprova

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 2
para no prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou aprese
pelo que compareceu aos autos apresentando defesa de fls. 26/3
documentos arrolados pela empresa demonstram inequivocamente diversas 
motivações jurídicas preponderantes para descaracterização da pretensão tributária, 

que a origem do numerário está claramente demonstrada por meio das cópias
do livro razão (conta bancos), uma vez que todos os ingressos no caixa apontados 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. PRESUNÇÃO DE 
CHEQUES COMPENSADOS 

LEVADOS A DÉBITO DA CONTA CAIXA SEM A RESPECTIVA CONTRAPARTIDA. 
STIMO DE SÓCIOS SEM COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE 

se saída de mercadorias tributadas, o 
aixa (débito), com cheques compensados sem comprovação da 

datas e valores correspondentes, bem como, a falta 

tributário por meio do auto 
devidamente qualificado na 

omissão de saídas de mercadorias tributadas e não 
registradas em livro próprio proveniente de presunção legal na ocorrência do fato 
gerador do imposto em suprimento ilegal de caixa não comprovado, conforme auto 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 25), 
para no prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação, 

/30, alegando que os 
sa demonstram inequivocamente diversas 

motivações jurídicas preponderantes para descaracterização da pretensão tributária, 
que a origem do numerário está claramente demonstrada por meio das cópias 

do livro razão (conta bancos), uma vez que todos os ingressos no caixa apontados 
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no levantamento fiscal referem-se a saídas a crédito da conta banco da empresa, 
suprindo segundo a defesa a necessidade legal de comprovação da origem do 
numerário. 

 
Por fim, ressalta que muito embora o RICMS estabeleça a presunção 

como hipótese legal de incidência tributária por meio de suprimentos ilegais de 
caixa, todavia, o próprio texto legal prevê que fica admitida a prova em contrário de 
que os suprimentos não foram constituídos ao arrepio da lei, o que, neste particular, 
restou perfeitamente demonstrado nos autos através das provas inequívocas de 
efetivo ingresso e origem do numerário, e que não existe estouro de caixa no 
exercício de 2007, tudo é decorrente do erro cometido pelo agente autuante na 
elaboração do caixa fiscal no mês de março. 

 
Após, os autos foram enviados ao Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais para julgamento, distribuído ao Representante Fazendário para 
manifestação, o qual se manifestou por meio do Despacho REFAZ nº 049/2013 
HSLB de fls. 36/38, solicitando que o julgamento seja convertido em diligência para 
se averiguar e providenciar cópias dos extratos bancários do contribuinte, bem 
como, em análise do contexto do campo 4.1 e da infração do campo 4.13, base de 
cálculo do campo 4.8 e campo 4.9, sugere nesta parte o saneamento do feito. 

 
Após o retorno da diligência solicitada, a Representação Fazendária 

voltou a se manifestar por meio do Despacho REFAZ nº 082/2013 – HLSB, fls. 
44/46, afirmando que a receita bruta do sujeito passivo no exercício anterior está 
abaixo de R$ 1.200.000,00, portanto, dentro do limite estabelecido para o autuante, 
ao revés do exposto no despacho nº 2050/2013-GERFIS de fls. 42, pelo que solicita 
que o processo seja remetido à Delegacia Regional de Palmas para que seu titular 
solicite ao autor do lançamento ou seu substituto atender a solicitação feita às fls. 
35/37. 

 
Foi lavrado Termo de Aditamento de fls. 96/97, alterando o contexto do 

campo 4.1, base de cálculo do campo 4.8, o percentual da multa do campo 4.10, 
valor originário do campo 4.11, a infração do campo 4.13, e a penalidade do campo 
4.15, intimando-se o sujeito passivo às fls. 101, o qual reiterou todos os termos da 
impugnação apresentada ao COCRE, pede que seja designada sessão de 
julgamento. 

 
Após, o processo foi remetido ao Representante Fazendário o qual se 

manifestou por meio do Parecer de fls. 104/112, no mérito, após ampla e 
fundamentada explanação, recomenda para conhecer da impugnação direta, negar-
lhe provimento, e julgar pela procedência da reclamação tributária, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento no valor de R$ 5.169,24 (cinco mil, cento e sessenta e 
nove reais e vinte e quatro centavos). 

 
Noutro turno, em conformidade à nova redação dada ao art. 5º-B, inciso 

IV, da Lei 1.288/2001, o ilustre representante da Procuradoria Geral do Estado do 
Tocantins em Parecer SFT nº 107/2014, adota a manifestação exposta pelo 
Representante Fazendário, determinando o retorno dos autos à origem, para as 
providências legais (fls.113). 
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VOTO 
 

 
A presente lide se configura pela exigência de crédito tributário, por 

omissão de venda de produtos tributados, 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, empréstimo de sócios, 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, decorrente de retirada 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 por ocasião da reconstituição da conta caixa, gerando com estas 
exclusões, saldo negativo de caixa e por presunção, omissão de receitas. 

 
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, respaldado 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, e ainda, empréstimo de sócios.  

 
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, a omissão de 
receitas, consubstanciada na Legislação Tributária do Estado do Tocantins, 
precisamente o art. 21, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei 1.287/2001, que assim 
prescreve: 

 
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; 
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b) Suprimento de caixa não comprovado; 

 
Como a impugnante não trouxe aos autos provas do destino dado aos 

valores retirados da conta banco e lançados na conta caixa, tão pouco, foi 
comprovada a efetiva entrega pelos sócios dos valores declarados como 
empréstimo, caracterizou-se suprimentos de caixa sem comprovação, demonstrado 
em levantamentos e planilhas, criteriosamente elaborados pelo agente autuante. 

 
Em julgados anteriores, esta Corte tem decidido neste sentido conforme 

acórdãos a seguir: 
 

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. (ACÓRDÃO Nº: 
071/2013). 
 
ICMS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS DE 
MERCADORIAS TRIBUTADAS. SUPRIMENTOS DE CAIXA NÃO 
COMPROVADOS. PROCEDÊNCIA – Lícita a exigência do imposto 
quando a presunção de omissão de saídas de mercadorias não é 
afastada e os suprimentos de caixa não são comprovados. 
(ACÓRDÃO Nº: 023/2013)  

 
Nesta linha de entendimento, tanto a União, quanto outros Estados tem 

decidido no mesmo sentido, conforme destacamos: 
 

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 SISTEMÁTICA CONTÁBIL 
ADOTADA, VULGARMENTE CHAMADA DE “LANÇAMENTO 
CRUZADO NA CONTA CAIXA”.  NÃO COMPROVANDO A 
EMPRESA O REGISTRO DESTA SAIDA, É LEGÍTIMA 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 SAIDAS DE 
RECEITAS. (Acórdão 105-144.512  em 17.06.2004, publicado no 
DOU em 19.10.2004. 1º Conselho de Contribuintes / 5ª Câmara). 
 
SALDO CREDOR DE CAIXA – CHEQUES LIQUIDADOS POR 
COMPENSAÇÃO – OS CHEQUES LIQUIDADOS POR 
COMPENSAÇÃO BANCÁRIA POR NÃO CONSTITUIREM 
INGRESSOS EFETIVO DE RECURSOS, SOMENTE PODEM SER 
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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. (Acórdão 107-06269 em 23.05.2001. 
Publicado no DOU em 22.08.2001. 1º Conselho de Contribuintes / 7ª 
Câmara). 
 
MERCADORIA – SAÍDA DESACOBERTADA – CONTA CAIXA – 
SALDO CREDOR. Constatada a existência de saldo credor e 
ingresso de recursos não comprovados na conta “Caixa” da empresa 
autuada, o que autoriza a presunção de ocorrência de saídas de 
mercadorias desacobertadas de documentos fiscais, nos termos do 
art. 194, inciso I e § 3º do RICMS/02 c/c art. 110 da CLTA/MG. 
Reformulação do crédito tributário pelo Fisco em razão da 
apresentação de documentos por parte da Impugnante. Infração 
caracterizada em parte. Legítimas as exigências remanescentes de 
ICMS, MR e MI prevista no art. 55, inciso II, alínea "a" da Lei nº 
6763/75 – MG. (Acórdão: 4.055/13). 
 
MERCADORIA – SAÍDA DESACOBERTADA – RECURSOS NÃO 
COMPROVADOS – CONTA “CAIXA/BANCOS”. Constatado, 
mediante conferência dos lançamentos contábeis nas contas “Caixa” 
e “Bancos”, o ingresso de recursos sem comprovação de origem, 
autorizando a presunção de saídas de mercadorias desacobertadas 
de documentação fiscal, em conformidade com o disposto no art. 49, 
§§ 1º e 2º da Lei nº 6763/75 c/c o art. 194, § 3° da  Parte Geral do 
RICMS/02. Exigências de ICMS, Multa de Revalidação prevista no 
art. 56, inciso II e Multa Isolada capitulada no art. 55, inciso II, alínea 
“a” da Lei nº 6.763/75. Crédito tributário reformulado pelo Fisco. 
Entretanto, devem ser excluídas as exigências relativas ao 
lançamento contábil em que a sua regularidade foi comprovada nos 
autos. Lançamento parcialmente procedente. Decisão unânime. 
(Acórdão: 20.182/13/2ª)   

 
No que se refere a empréstimo de sócios, o próprio STJ tem decisão 

sobre a matéria, conforme destaque: 
 

Recurso Especial Nº 464.232 – RS (2002/0110604-8) 
 
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN 
 
Decisão: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE 
RECEITAS. EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS À SOCIEDADE. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO NUMERÁRIO  
– A presunção de omissão de receitas pode ser ilidida mediante 
comprovação da efetiva entrega de numerários pelos sócios à 
pessoa jurídica. A simples prova da capacidade financeira dos 
sócios, os quais teriam emprestado determinadas quantias à 
empresa para suprimentos de caixa, não é suficiente para comprovar 
a entrega e a origem dos recursos demonstrados, de modo que resta 
configurada a omissão de receitas. 
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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 da impugnação apresentada 

tempestivamente, nego-lhe provimento e voto pela procedência do auto de infração 
de no 2012/002917. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, conhecer da impugnação e por 
maioria, negar-lhe provimento, para julgar procedente a reclamação tributária 
constante do auto de infração no 2012/002917 e condenar a impugnante ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 12.114,53. (doze mil, cento e 
quatorze reais e cinqüenta e três centavos), referente ao campo 4.11, com a 
penalidade referente à multa de 75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, 
mais os acréscimos legais. Votos divergentes dos conselheiros Valcy Barbosa 
Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira e Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. Os 
Senhores Heverton Luiz de Siqueira Bueno e Daniel Almeida Vaz, fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública e impugnante, respectivamente. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Valcy Barbosa Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira, 
Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Luiz Carlos da Silva Leal, José Wagner Pio 
de Santana e Rui José Diel. Presidiu a sessão de julgamento aos 22 dias do mês de 
janeiro de 2015, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Valcy Barbosa Ribeiro 
Conselheiro Relator 

 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Autor do Voto Vencedor 


