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ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 
RECORRENTE: 

040/2016 
8.030 
2011/6040/500287 
2011/000097 
PRIME – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS LTDA 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.389.240-7 

 
 

EMENTA 
 
 

ICMS. CONTA CAIXA. SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. 
PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DA 
ORIGEM DOS RECURSOS. IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a reclamação 
tributária quando resta comprovado nos autos, a origem dos recursos destinados ao 
suprimento de caixa, descaracterizando, assim, o ilícito fiscal descrito no auto de 
infração. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 

de infração nº 2011/000097, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente às omissões de saídas de mercadorias tributadas, caracterizados por 
suprimentos de caixa não comprovados. 
 

Foram anexados aos autos os levantamentos da conta caixa, livros razão 
e extratos bancários (fls. 05/69). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 

comparecendo ao processo, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
71/79): 

 
Que já foi fiscalizada no ano de 2008 relativamente a todo o período 
anterior; que tendo havido a homologação expressa da autoridade 
fiscal acerca dos fatos geradores ocorridos até o final do exercício de 
2008, não poderia o autuante, sem fundamentar seu ato em alguma 
hipótese do art. 149, IX do CTN promover a revisão de ofício; que o 
lançamento se apóia em levantamento incompatível com o ramo de 
atividade da empresa, que atua quase exclusivamente com produtos 
sujeitos ao regime de substituição tributária; que os lançamentos 
tidos por suprimentos indevidos de caixa se referem a recebimentos 
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de vendas a prazo ou são representativos de conciliações feitas com 
a conta bancos. 

 
Fez juntada de contrato social, alteração contratual, documento pessoal, 

espelho de processo, solicitações de ressarcimento de saldos credores, 
demonstrativos de valores reclamados, livros de registros de entradas e razão e 
extratos bancários (fls. 80/509). 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 511) que lavrou 

termo de aditamento às fls. 513 retificando as infrações tipificadas nos campos 5.13, 
5.13, 6.13 e 7.13 do auto. 

 
A autuada foi intimada do termo aditivo por via postal (fls. 516), 

comparecendo aos autos para ratificar integralmente a impugnação anteriormente 
apresentada (fls. 517). 

 
Sobreveio a sentença proferida em primeira Instância, fls. 531/533 onde a 

julgadora aduz que; 
 

A impugnante afirma que já foi fiscalizada em 2008 relativamente a 
todo o período anterior, mas não juntou o Termo de Verificação 
Fiscal que corrobore suas alegações. O documento juntado às fls. 93 
é apenas um espelho de processo que ainda se encontra em 
andamento e não o TVF 
 
No Sistema Integrado de Administração Tributária da Secretaria da 
Fazenda consta apenas um Termo de Verificação Fiscal de nº 
2011/000159, cujo campo 3.2.4 informa que não existe outro TVF 
anterior a este. 
 
Portanto não se pode afirmar que o autor do procedimento tenha 
infringindo o art. 149, inciso IX do CTN, uma vez que não houve a 
homologação expressa acerca dos fatos geradores ocorridos até o 
final do exercício de 2008.   
 
O levantamento da conta caixa não é incompatível com o ramo de 
atividade da empresa, já que dentre os produtos comercializados 
existem muitos que não estão sujeitos à substituição tributária, 
conforme se depreende do objeto social constante do sétimo aditivo 
ao contrato social da empresa (fls. 85). 
 
Os valores apontados como suprimentos indevidos foram lançados a 
débito na conta caixa como sendo “valores conciliados” sem qualquer 
documento comprobatório de sua procedência, presumindo-se a 
ocorrência do fato gerador do imposto. 

 
Diante do exposto, julgou PROCEDENTE o auto de infração nº 

2011/000097, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários: 
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Campo 4.11 - no valor de R$ 279.496,54 (duzentos e setenta e nove mil, 

quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), com a 
penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 - no valor de R$ 182.742,23 (cento e oitenta e dois mil, 

setecentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), com a penalidade do 
campo 5.15, mais acréscimos legais; 

 
Campo 6.11 - no valor de R$ 175.895,83 (cento e setenta e cinco mil, 

oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), com a penalidade do 
campo 6.15, mais acréscimos legais e 

 
Campo 7.11 - no valor de R$ 353.547,49 (trezentos e cinqüenta e três mil, 

quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), com a penalidade 
do campo 7.15, mais acréscimos legais. 

 
Intimado da decisão proferida em primeira instancia, foi apresentado 

recurso voluntário as fls. 531 á 547 com as seguintes alegações 
 

Preliminarmente foi alegado cerceamento do direito de defesa, devido 
a indefinição do dispositivo infringido e a falta de concatenação com a 
penalidade imposta, causando assim nulidade do Auto de Infração. 
Também foi argüida preliminar por cerceamento do direito de defesa, 
em razão da falta dos requisitos mínimos previsto no Art. 35 da lei 
1288/01. Em especial pela falta de clareza quanto às alíneas “c”; “d” e 
“e”. 
No mérito, enfatiza a tese de que não há na legislação deste país, 
nada que impeça uma empresa de efetuar saques no banco, para 
pagamentos em espécie. Não podendo o fisco, presumir que o 
simples fato de efetuar um saque para pagamento de despesa é um 
suprimento ilegal de caixa, devido a omissão de saídas de 
mercadorias tributadas.  
Que o Autuante baseou-se simplesmente na presunção da omissão 
de saídas sem comprovação. Pedindo por fim a improcedência do 
Auto de Infração. 

 
 Foram juntados aos autos documentos de fls. 1881 /1935. 

 
A Representação Fazendária, através de despacho às fls.666/667, 

colocou o processo em diligência para que fosse juntado demonstrativo procedendo 
a conciliação das contas e juntada de cópias de livros contábeis. Foram juntados 
documentos e demonstrativos as fls. 672/996. 

 
Em parecer as fls. 997/1001 a Representação Fazendária no mérito, aduz 

que a Recorrente repisa os argumentos e alegações da peça impugnatória nada 
apresentando de fato novo a destacar, superados e preclusos, diante da boa réplica 
da Julgadora de Primeira Instância. O Processo mencionado nada tem a ver com a 
ação fiscal procedida, que se apóia em levantamento reconstituição da Conta Caixa, 
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relacionado ao fato gerador do ICMS, independente do ramo de atividades da 
Empresa. Onde foi apurado Suprimento Ilegal de Caixa com Presunção em Omissão 
de Saídas de Mercadorias, postulado pelo artigo 21, inciso, I, alínea “b” da lei 
1287/01. 
 

As contrapartidas descritas em histórico contábil de seus livros diário e 
razão levado a débito de caixa, como clientes diversos com históricos de valores 
conciliados, bem como de emissão DEV. CHEQ B BRASIL E PINA E ICMS 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, inexiste qualquer relação com contas bancos em 
livros Contábeis Razão e Diário, não encontram respaldos nos extratos bancários. 
Os débitos em CAIXA nas contas de contrapartida de Substituição Tributária alegado 
como ressarcimento balancete de abertura com saldo compras a vista, comprovam a 
SIMULAÇÃO, de lançamento não respaldados por documentação hábil e idônea 
caracterizando suprimentos ilegais de caixa. 

 
 Manifestando-se pela confirmação da decisão da sentença proferida pela 

Julgadora Singular.   
 

Em cumprimento à nova redação dada pela Lei nº 1.288/2011, em 
conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, o processo foi remetido à 
Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, foi emitido parecer pelo Procurador do 
Estado (fls. 6714), onde adota a manifestação exposta pelo Representante 
Fazendário e determina o retorno dos autos à origem para providências legais. 
 

É o relatório. 
 
VOTO 
 
 

O lançamento do crédito tributário exige o ICMS sobre às omissões de 
saídas de mercadorias tributadas, caracterizados por suprimentos de caixa não 
comprovados. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora julgou procedente o 

auto de infração, alegando que o levantamento da conta caixa é incompatível com o 
ramo de atividade da empresa, já que dentre os produtos comercializados existem 
muitos que não estão sujeitos à substituição tributária, conforme se depreende do 
objeto social constante do sétimo aditivo ao contrato social da empresa (fls. 85). Os 
valores apontados como suprimentos indevidos foram lançados a débito na conta 
caixa como sendo “valores conciliados” sem qualquer documento comprobatório de 
sua procedência, presumindo-se a ocorrência do fato gerador do imposto. 

 
No caso específico, verifica-se, que o histórico do auto de infração se 

refere a suprimento de caixa não comprovado, mas o levantamento fiscal elaborado 
para a comprovação da infração foi o levantamento da conta caixa- reconstituição. 
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Ocorre que, no momento em que a autoridade fiscal detecta a ocorrência 
de suprimento ilegal de caixa, ela deve autuar diretamente o valor, que será 
considerado como omissão de vendas de mercadorias, nos termos do art. 21, inciso 
I, alínea “b”, da Lei 1.287/2001, in verbis: 

 
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; 

 
Em que pese o argumento da ilustre julgadora, com a devida vênia 

entendo que a grande maioria dos produtos se refere a Substituição Tributária, como 
prova os demonstrativos utilizados para requerimento do ressarcimento do imposto 
retido e os registros de entradas de mercadorias. E que a técnica de auditoria 
deveria se apresentar provas mais robustas que caracterizasse o suprimento uma 
vez que o ônus da prova cabe ao Autuante. Deveria verificar a origem dos 
Suprimentos, e não ficar restrito ao argumento que os valores foram lançados pelos 
valores totais por mês pelo contador como “valores conciliados” e sem 
individualização por clientes, ou que não encontram respaldos nos respectivos 
extratos.  

 
Por outro lado, os levantamentos e documentos, não se revestem da 

forma exigida na norma, visto se tratarem de meros indícios que por si só não 
servem a demonstrar com clareza e exatidão a origem do crédito tributário exigido 
no art. 35, inciso IV, da Lei 1.287/01. 

 
 Por certo, a norma não traz uma forma específica consentânea ao 

demonstrativo do crédito tributário, não obstante se espera que a constituição do 
crédito tributário seja embasada em documentos suficientes a provarem sua origem 
com a máxima clareza e exatidão de informações, não produzidos apenas 
unilateralmente pelo agente do fisco, sob pena de ferir os princípios constitucionais 
do contraditório e da ampla defesa. 

 
As contrapartidas descritas em histórico contábil de seus livros diário e 

razão levado a débito de caixa, como clientes diversos com históricos de valores 
conciliados, bem como de emissão DEV. CHEQ B BRASIL E PINA E ICMS 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA alegado como ressarcimento em balancete de 
abertura com saldo, compras a vista, deveriam ser demonstrados e mencionados em 
provas mais robustas que caracterizasse o suposto Suprimento Indevido de Caixa. 

 
Os lançamentos tidos como suprimentos indevidos de caixa, se referem a 

recebimentos de vendas a prazos e conciliações feitas com a conta Bancos. Tanto 
num caso como em outro necessário seria ficar bem demonstrado que não houve a 
contrapartida para constatar a ilicitude dos aportes. Assim se torna necessária 
apresentação de provas e clareza convincentes do ilícito. 
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Outro fator relevante que deve ser observado é o entendimento no 

sentido de que os cheques emitidos contra a conta corrente da própria empresa não 
configuram suprimento indevido, uma vez que a mesma compõe o disponível da 
empresa. 

 
O autor do lançamento deixou de considerar como suprimento legal de 

caixa, os valores devolvidos pela secretaria de fazenda, a título de ressarcimento de 
ICMS-ST pago a maior, valor que deve ser levado a débito da conta caixa, uma vez 
tratar-se de um ingresso de valores regular, mediante solicitação de ressarcimento, 
apurado pela SEFAZ. 

 
Restou demonstrado por operações bancarias a origem e a efetiva 

disponibilização dos expressivos numerários ao caixa da autuada. E ainda, que o 
auditor não observou as técnicas de auditorias recomendadas, desconsiderando a 
apresentação dos documentos hábeis para demonstrar a origem e a disponibilização 
do numerário ao caixa, bem como foram verificadas as demais situações referentes 
a emissões de cheques, utilizados para pagamentos diversos, relacionados às 
atividades da empresa, sendo os mesmos liquidados pelo sistema de compensação, 
por si só não é suficiente para comprovar a acusação de suprimentos ilegal de caixa 
ou entradas de numerários sem comprovação. 
 

Neste sentido, observa-se que o caso posto a julgamento encontra 
solução nas provas carreadas aos autos, vez que se torna incontroverso, por meio 
de documento idôneo suficiente a demonstrar a origem dos recursos destinados ao 
suprimento de caixa, o que descaracteriza o ilícito fiscal objeto da presente 
reclamação tributária. 
 

 A presença das precitadas inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à 
fragilidade do lançamento por defeito de estrutura, estampada, como já dito, pela 
divergência entre os elementos que compõem o libelo basilar, cuja harmonia é 
indispensável à correta configuração desse ato jurídico-administrativo. 
 

Por disposição expressa, os lançamentos devem obedecer à ordem 
cronologia de emissão dos documentos fiscais e contábeis, entretanto, em respeito 
ao princípio da verdade material, não se pode ignorar as razões da recorrente de 
que grande parte dos produtos se referem a Substituição Tributária, bem como os 
demais documentos trazidos aos autos e que por ser atacadista desconfiguram a 
pretensão da peça inical. 
 

Por tais razões, o legislador, a fim de evitar erros ou interpretações 
equivocadas, bem como facilitar o entendimento do destinatário da norma tributária, 
baliza no artigo 35 da Lei 1.288/01 quais os requisitos mínimos a serem observados 
pelo auditor fiscal no ato da lavratura do auto de infração. 

 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.613 de 04 de maio de 2016 
 
 
 
 
 

 
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 
 
 

Com efeito, entendo que, uma vez ignorados os requisitos elencados na 
norma precitada em inobservância a técnica de auditoria fiscal e legislação tributária, 
e a demonstração com provas robustas do suprimento ilegal, já que nesse caso 
cabe ao Fisco o ônus da prova, acarretou prejuízo insanável na estrutura do 
presente Auto de Infração que por sua vez incorre na IMPROCEDENCIA do feito. 
 

Portanto, voto pela reforma da decisão de primeira instância, para julgar 
pela IMPROCEDÊNCIA do Auto de Infração no 2011/000097, absolvendo o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nele estampados. 

 
É como voto. 
 

 
DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu: no mérito, por unanimidade, em recurso voluntário, dar-lhe 
provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedentes 
as reclamações tributárias constante do auto de infração de no 2011/000097 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 279.496,54 
(duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e 
quatro centavos) referente ao campo 4.11, R$ 182.742,23 (cento e oitenta e dois mil, 
setecentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), referente ao campo 5.11, 
R$ 175.895,83 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e 
oitenta e três centavos), referente ao campo 6.11 e R$ 353.547,49 (trezentos e 
cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove 
centavos), referente ao campo 7.11. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros José Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui 
José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante e o 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno. Presidiu a sessão de 
julgamento aos vinte dias do mês de outubro de 2015, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 02 dias do mês de maio 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 
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