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ACÓRDÃO No: 148/2016 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.457 
PROCESSO No: 2010/6040/501163 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000427 
INTERESSADO: COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.062.283-2 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. CONTA CAIXA. SUPRIMENTO ILEGAL. PRESUNÇÃO DE 

OMISSÃO DE SAÍDAS. PROCEDENTE PARCIAL E EXTINTO PELO PAGAMENTO 
– É procedente em parte e extinto pelo pagamento a parte referente a suprimento 
ilegal de caixa por meio de cheques compensados e improcedente a parte referente 
a cheques sacados pela empresa.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à exigência de ICMS decorrente 
de saídas de mercadorias não registradas no livro fiscal próprio no exercício de 2007 
no valor de R$ 61.961,63, conforme auto de infração e termo de aditamento (fls. 
02/03 e 260). 

 
Foram anexadas aos autos os Levantamentos da Conta Caixa – 

Reconstituição, Levantamentos da Conta Caixa – Suprimentos Ilegais e o Livro 
Razão (fls. 04/95). 

 
O sujeito passivo foi intimado por via postal e compareceu 

tempestivamente ao processo apresentando impugnação acompanhada de 
documentos argüindo cerceamento de defesa por morosidade por parte da autora do 
lançamento na entrega dos documentos da empresa, sendo que o prazo para 
impugnação é de 20 dias e que este foi reduzido há 10 dias; alega nulidade do auto 
de infração por ter sido lavrado por autoridade incompetente, tendo em vista que a 
autuante não tem formação técnica em contabilidade e em suas razões de mérito 
em resumo alega que houve falhas no trabalho realizado, tendo em vista que os 
suprimentos ilegais de caixa apontados são cheques sacados no caixa bancos e que 
estes foram identificados no Livro Diário como suprimento de caixa; que saque de 
numerário no banco, não é base de cálculo para o ICMS e que opera com 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e que isso não foi 
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considerado no trabalho fiscal e por fim requer o seu cancelamento e o processo foi 
remetido para julgamento (fls. 96/252). 

 
A instância julgadora devolveu o processo para manifestação quanto as 

alegações do sujeito passivo de que este opera com mercadorias sujeitas ao regime 
de substituição tributária. Por sua vez a autora do lançamento se manifestou 
informando que no levantamento feito se baseou em numerários analisando 
entradas e saídas de dinheiro no caixa, não havendo como separar mercadorias por 
situação tributária e que se trata de levantamento contábil que detecta omissão de 
saída e o processo foi remetido ao CAT (fls. 253/256). 

 
Novamente a julgadora devolve o processo a autora para manifestação 

quanto às alegações relativas aos fatos econômicos que geraram os suprimentos 
ilegais que não foram especificados no formulário 09; à tipificação da infração 
revogada e quanto à devolução dos documentos da empresa em tempo hábil (fls. 
257/259). 

 
Por sua vez a autora do lançamento altera os campos 4.8, 4.11 e 4.13,  

se manifesta e junta documentos e novos levantamentos fiscais (fls. 260/285). 
 
O sujeito passivo foi intimado por via postal e não comparecendo ao feito 

foi lavrado termo de inocorrência de manifestação e o processo foi remetido para 
julgamento (fls. 286/290). 

 
A instância julgadora concluiu pela nulidade do auto de infração 

acolhendo a preliminar de nulidade do sujeito passivo de cerceamento de defesa por 
entrega dos documentos com prazo reduzido para se defender e também por indicar 
dispositivo legal no campo 4.13 do termo de aditamento (fls. 260) que não tipifica a 
infração descrita por não haver correlação entre o seu histórico e o dispositivo legal 
dito como infringido submetendo a sua decisão ao Conselho de Contribuintes e 
recursos Fiscais (fls. 291/294). 

 
Feito a juntada de petição e documento procuratório para atuação no 

processo pelo Advogado do sujeito passivo, a Representação Fazendária por sua 
vez se manifesta e recomenda a confirmação da decisão de primeira instância (fls. 
295/298). 

 
O sujeito passivo foi notificado da decisão de primeira instância e da 

manifestação da Representação Fazendária por via postal e não comparecendo ao 
feito, foi lavrado termo de inocorrência de manifestação e o processo retornou ao 
Contencioso Administrativo Tributário - CAT para julgamento (fls. 299/304). 

 
Já relatado o presente processo e expirado o prazo para manifestação o 

sujeito passivo por meio de advogado legalmente constituído comparece aos autos 
apresentando manifestação em reexame necessário alegando que o sujeito passivo 
reconheceu ter ocorrido erro em sua escrituração contábil e preferiu relacionar mês 
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a mês em planilha os cheques lançados sob o título de cheque compensado 
totalizando o valor de R$ 7.160,90 e efetuar o seu parcelamento aproveitando o 
benefício do Refiz e que em relação aos demais cheques levados a título de 
suprimento ilegal de caixa estes não podem ser considerados como tal, tendo em 
vista que transitaram pelo caixa e deles constam como cheques sacados ou apenas 
cheques, fato que confirma que adentraram no caixa e ao final pede pela reforma da 
decisão de primeira instância para julgar procedente em parte o presente auto de 
infração e extinto pelo pagamento, conforme faz prova o Termo de Acordo de 
Parcelamento e comprovantes de pagamento e quitação do parcelamento (fls. 
305/323). 
 

É o Relatório. 
 

 
VOTO 
 

 
A presente demanda é referente à exigência de ICMS decorrente de 

saídas de mercadorias não registradas no livro fiscal próprio no exercício de 2007 no 
valor de R$ 61.961,63, conforme auto de infração e termo de aditamento (fls. 02/03 
e 260). 

. 
Visto, analisado e discutido os presentes autos o presente contencioso 

versa sobre falta de recolhimento de ICMS em virtude de saídas de mercadorias 
desacobertadas de notas fiscais, no exercício de 2007, caracterizadas pela 
constatação de existência de recursos não comprovados na conta caixa. A autuante 
apresenta Levantamento da Conta Caixa - Suprimentos Ilegais (fls. 08/09), 
substituído pela relação dos cheques considerados como suprimento de caixa (fls. 
269/285), cujos valores foram lançados a débito da conta Caixa, sem a respectiva 
baixa nas mesmas datas e valores. 

 
A presente autuação tem amparo na disposição prevista na alínea “b”, do 

inciso I, do art. 21, da Lei no 1.287/01: 
 
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; 

 
No entanto o sujeito passivo comparece ao feito extemporaneamente 

apresentando manifestação que merecem ser consideradas (307/323), e em sua 
análise constata-se que o sujeito passivo por meio de uma planilha cuidadosamente 
demonstrou todos os cheques compensados (fls. 308/311) e ao conferi-los em 
confronto com sua escrituração contábil e o levantamento efetuado pela autuante 
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(fls. 269/285) constatamos que a razão em parte assiste ao sujeito passivo, pois 
constam cheques relacionados pela autuante que se referem a cheques sacados e 
que estes transitaram pelo caixa e sendo assim não poderiam ser incluídos no 
levantamento fiscal, sendo assim a autuante incorreu em erro ao apontar 
lançamentos de cheques que não se referem a cheques compensados.  

 
Por outro lado, excluindo tais valores haveremos de concordar que a 

planilha apresentada pelo sujeito passivo demonstra corretamente quais os valores 
são realmente os suprimentos ilegais de caixa (fls. 308/311). 

 
Desta forma demonstrado em parte que houve suprimento ilegal de caixa 

restou caracterizado a ocorrência de saída de mercadorias desacobertadas de notas 
fiscais no período fiscalizado, portanto houve infringência das disposições previstas 
no art. 41, no inciso II, do art. 44, ambos da Lei 1.287/01 c/c art. 248 do 
Regulamento do ICMS: 

 
Art. 41. Os contribuintes do ICMS e as pessoas naturais ou jurídicas 
de direito público ou privado emitirão os documentos fiscais exigidos 
em conformidade com os modelos, formas, momento e locais 
estabelecidos na legislação tributária, sempre que promoverem 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 
  
§ 1o As mercadorias ou os serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhados de documentos fiscais que comprovem 
a regularidade da operação ou da prestação. 
 
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; 
 
Art. 248. O Livro Registro de Saídas, modelos 2 ou 2-A, destina-se à 
escrituração do movimento de saídas de mercadorias do 
estabelecimento a qualquer título, bem como para registro das 
prestações de serviços de transporte e de comunicação. (Convênio 
SINIEF s/nº, de 15 de dezembro de 1970)  
 

Por outro lado, o não cumprimento pelo sujeito passivo das 
determinações previstas nos dispositivos legais infringidos e transcritos acima o 
sujeita a aplicação da penalidade prevista na alínea “a”, do inciso III, do art. 48, da 
Lei no 1.287/01, vigente a época do ato infracional: 

 
Art. 48. A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada na 
forma a seguir: 
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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; 

  
Ocorre que o sujeito passivo comprova nos autos que reconhece parte da 

exigência tributária e efetuou o seu parcelamento em 31/07/2015 em seis parcelas e 
que já se encontram devidamente quitadas conforme documentos (fls. 315/323). 

 
Sendo assim considerando que o inciso I, do art. 156 do Código Tributário 

Nacional dispõe que o pagamento extingue o crédito tributário, conheço do recurso 
voluntário, dou-lhe provimento parcial e reformando a decisão de primeira instância 
voto pela procedência em parte do Auto de Infração no: 2010/000427 no valor de R$ 
7.160,00 (sete mil cento e sessenta reais) e extinto o crédito tributário pelo 
pagamento, conforme documentos (fls. 315/323) – parte do campo 4.11 e pela 
improcedência do crédito tributário no valor de R$ 54.800,72 (cinqüenta e quatro mil 
oitocentos reais e setenta e dois centavos) – parte do campo 4.11. 

 
É o voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por maioria, em reexame necessário, reformar a decisão de 
primeira, para julgar procedente em parte a reclamação tributária constante do auto 
de infração no 2010/000427 no valor de R$ 7.160,00 (sete mil e cento e sessenta 
reais), referente parte do campo 4.11, e extinto pelo pagamento conforme DARE de 
fls. 318/323, e julgar improcedente o valor de R$ 54.800,73 (cinqüenta e quatro mil, 
oitocentos reais e setenta e três centavos), referente parte do campo 4.11. O 
conselheiro Guilherme Trindade Meira Costa votou pela confirmação da sentença 
que julgou nulo o auto de infração. Os Senhores Gaspar Maurício Mota de Macedo e 
João Gabriel Spicker fizeram sustentação oral pela Fazenda Pública e Sujeito 
Passivo, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana, Guilherme 
Trindade Meira Costa, Rui José Diel, Ademar Andrade de Oliveira e José Candido 
de Morais. Presidiu a sessão de julgamento aos seis dias do mês de julho de 2016, 
o conselheiro João Alberto Barbosa Dias. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, em 
Palmas, TO, aos 13 dias do mês de dezembro de 2016. 
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Suzano Lino Marques 

Presidente 
 
 
 

Paloma Arruda Ferreira Pincinato  
Conselheira relatora 

 


