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ACÓRDÃO No: 088/2016 

PROCESSO No: 2011/6640/500511 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002251 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.398 
INTERESSADO: FARMACO LTDA 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.051.039-2 

 
 

 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. 
SUPRIMENTO ILEGAL DE CAIXA. PROCEDENTE EM PARTE. Prevalece a 
reclamação tributária, quando constatado no levantamento da conta caixa, a 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, decorrentes de suprimentos de caixa 
não comprovados.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2008/002251, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente às saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio em 
decorrência de suprimento de Caixa não comprovado, relativo ao exercício de 2009. 

 
Foram anexados aos autos o levantamento da conta caixa e 

levantamento da conta caixa suprimentos ilegais demonstrativo do credito tributário, 
relatório referente ao levantamento da conta caixa, relação de saques reforço de 
caixa não comprovado, relação de empréstimos não comprovado, cópia do livro 
diário e razão e extratos bancários (fls. 04 à 148).  

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls.151), 

não apresentando impugnação. 
 
O processo foi devolvido via despacho 073/2012, fls. 153, sendo lavrado 

termo de aditamento, fls. 155, alterando o campo 4.13 do Auto de Infração. 
 
Intimado do termo de Aditamento, apresentou impugnação com as 

seguintes alegações: fls. 161 ás171. 
 
Que no caso especifico não há pagamentos superiores a disponibilidade 

financeira do contribuinte, apenas, os cheques eram emitidos pela empresa e 
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passavam pelo caixa e saiam para pagamentos de fornecedores. Perfilhando esta 
tese o tributo só pode incidir sobre fatos reais. Necessário se torna a existência de 
prova do fato gerador. Portanto é necessária a prova, para que sobre ela, se forme o 
juízo de sua convicção, mas observando se aquele fato especifico contem 
manifestação de riqueza passível de sofrer incidência da norma. 

 
A auditoria se baseou nos saques de reforço do caixa para determinar 

estes como suprimento ilegal de caixa, sendo que trata de transferências de 
numerários da conta bancos para a conta caixa, para pagamento das duplicatas 
fornecedores. 

 
Que deveria ter sido feito um levantamento não só do que entrou no 

caixa, mas também, das respectivas saídas, para então, apurada a diferença sem 
comprovação considerar existência de omissão de vendas. 

 
Que os documentos anexos comprovam que o beneficiário do título de 

credito, era da própria recorrente. Sacava os valores, a título de reforço de caixa e 
efetuava pagamentos, bem como, os contratos de mutuo firmados em 2006; 2007 e 
2008 com recebimentos em 2008; 2009 e 2010 demonstram claramente a entradas 
de recursos financeiros. 

 
No presente caso é recomendado o levantamento especifico, para que 

possa ser determinada com precisão a omissão de saída de mercadorias, sujeita ao 
regime normal de tributação, separando as mercadorias sujeitas ao regime da 
substituição tributária, que já teve o imposto recolhido antes da efetiva saída, citando 
os acórdãos 145/2010. 

 
Por fim alega que não foi aplicada a redução de 29,41% que se aplica na 

suposta omissão. Pedindo a nulidade do feito. 
 
Fez juntada da procuração e da alteração contratual (fls. 172 ás 178). 
O processo foi devolvido ao autuante via despacho 184/2013 (fls. 

179/181), sendo juntada a manifestação do autor fls. 182. 
 
Adveio então a sentença de primeira instância, que após vasta 

argumentação, o julgador singular decide pela NULIDADE no auto de infração nº 
2011/002251 referente ao crédito tributário no valor de R$ 235.838,38(duzentos e 
trinta e cinco mil e oitocentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos). 

 
Novamente enviado ao autor do feito em despacho às fls. 193 para 

atender as solicitações do Representante Fazendário, este se manifesta às fls. 
195/226. 

 
De volta ao Representante da Fazenda Pública Estadual, em suas 

considerações, este se manifesta, recomendando a rejeição da preliminar de 
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NULIDADE proferida em sentença de Primeira Instância, para julgar PROCEDENTE 
o Auto de Infração em epígrafe. 

 
Notificado o sujeito passivo do parecer da Representação Fazendária, 

comparece aos autos pedindo que seja mantida a decisão de Primeira instância com 
as mesmas alegações já citadas anteriormente, além da anexação de cópias de 
recibos de contratos de mútuos, cheques e alterações contratuais às fls. 240/381. 

 
A Representação Fazendária, através de seu representante legal, emite 

parecer conclusivo às fls. 382/394, onde recomenda novamente a rejeição da 
preliminar de NULIDADE proferida em Primeira instância, para julgar PROCEDENTE 
o Auto de Infração nº 2011/002251.    

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A presente demanda refere-se à omissão de saídas de mercadorias 

tributadas decorrente de suprimentos de caixa não comprovados, referente a 
01.01.2009 a 31.12.2009. 

 
As pretensões fiscais encontram respaldo nos arts. 21, inciso I, alínea a e 

44, incisos e III da Lei nº 1.287/01, tipificados nos campos 4.13, do auto de infração, 
após Termo de Aditamento, fls. 232. 

 

A penalidade aplicada está prevista no art. 49, inciso I, alínea a da Lei nº 
1.287/01, sugerida nos campos 4.15, sendo que correto é  a aplicação do Art. 48 Inc. 
III alínea “a” da mesma lei. 

 
Vislumbra-se que o suprimento de caixa se caracteriza pelo lançamento a 

débito, na respectiva conta, sem a devida comprovação da origem do numerário, 
fazendo nascer a presunção legal esculpida no art. 21, I “b” da Lei 1287/01, de 
omissão de saídas. O caso em apreço, a presunção teria sido de omissão de saídas 
pretéritas, onde o numerário utilizado para suprir o caixa teria advindo de saídas não 
registradas, ou seja, omitidas, sendo considerada uma receita marginal por não ter 
sofrido qualquer tributação quando auferida.  
 

O agente fiscal efetuou o expurgo no caixa da empresa dos lançamentos 
efetuados oriundos da conta corrente bancária, em virtude de considerá-los 
suprimento ilegal. 
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Como se percebe nos autos, a entrada de recursos no caixa da empresa 
se deu por meio de cheques provenientes da conta bancos. Este fato, por si só, 
comprova a origem dos referidos recursos, pois se sabe que o suprimento ilegal de 
caixa se caracteriza pelo lançamento a débito, na referida conta, de valores sem a 
devida comprovação de origem, fato este que permite a presunção legal de saídas 
de mercadoria tributadas sem o devido pagamento do imposto. 

 
No caso dos cheques, não existem no processo provas da utilização de 

operações simuladas para suprimento de caixa, pois o débito oriundo de operações 
bancárias não tem o condão de validar a infração denunciada como suprimento 
ilegal de caixa, uma vez ter ficado claro que a receita que adentrou no caixa adveio 
do banco, portanto, de origem comprovada. 

 
O simples fato de o contribuinte lançar a débito da conta caixa valores 

provenientes da conta banco significa que houve apenas uma movimentação no 
disponível da empresa sem alterar a sua situação patrimonial, financeira ou fiscal. 
Não consta da legislação qualquer dispositivo que proíba tal procedimento, sendo 
que o caixa pode a qualquer momento receber recursos oriundos da conta banco, 
independente do destino a ser dado a tais aportes. 

 
Ainda, haveria a possibilidade de se analisar a origem do referido 

numerário na entrada do mesmo na conta banco, caso este não tivesse origem, aí 
sim ficaria caracterizado o suprimento ilegal, pelo fato de que o numerário 
depositado na conta banco pudesse ser proveniente de receitas sem comprovação.  

 
Diante de tais argumentos, entendo que não houve a ocorrência do fato 

gerador, sendo, portanto, improcedente o lançamento referente aos fatos 
relacionados aos cheques na conta caixa do sujeito passivo. 

 
O mesmo tratamento, porém, não pode ser dado aos empréstimos 

contraídos pelo sujeito passivo, nos valores de R$ 515.000,00, de R$ 231.000,00 e 
R$ 74.000,00,  perfazendo um total de R$ 820.000,00 (Oitocentos e vinte mil reais), 
sem nenhuma comprovação de sua legitimidade ou até mesmo de sua veracidade, 
tendo em vista que, apesar da intimação de fls.29/30 para que comprovasse tais 
operações creditícias, o contribuinte não se manifestou, o que ficou devidamente 
caracterizado que são fatos contábeis fictícios, o que denota suprimento ilegal de 
caixa ou suprimento de caixa não comprovado. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

assim decidiu: 
 
 

ACÓRDÃO Nº: 128/2012 – ICMS. SUPRIMENTO ILEGAL DE 
CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INGRESSO DOS 
NUMERÁRIOS – A não comprovação do real ingresso dos 
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numerários no caixa da empresa configura omissão de saídas de 
mercadorias tributadas. 
 
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. 

 
Nesta linha de raciocínio, do valor de R$ 1387.519,74 (Um milhão, 

trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e dezenove centavos reais e setenta e 
quatro centavos),  campo 4.8 do referido auto, considerado pelo autor do 
lançamento como suprimento de caixa não comprovado, restaram apenas R$ 
820.000,00 (Oitocentos e vinte mil reais), oriundos de empréstimos de origem não 
comprovada, sendo que R$ 199.490,89 (Cento e noventa e nove mil, quatrocentos e 
noventa reais e oitenta e nove centavos), referente ao saldo inicial de caixa no 
exercício de 2009, trata-se de receita comprovada de exercício anterior e R$ 
368.028,85 (Trezentos e sessenta e oito mil, vinte e oito reais e oitenta e cinco 
centavos), referente a ingresso na conta caixa provenientes de saques na conta 
bancos de origem comprovada, mantendo-se o saldo final do exercício de 2009, no 
valor de R$ 620.569,50 (Seiscentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e nove reais 
e cinqüenta centavos), como receita de origem comprovada e tributada, devendo ser 
utilizada como saldo inicial do exercício de 2010..    

 
Diante do exposto, julgo pela reforma da decisão de Primeira Instância, 

que julgou NULO o auto de infração nº 2011/002251, para julgar PROCEDENTE em 
parte, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do imposto no valor de R$ 
139.400,00 (Cento e trinta e nove mil e quatrocentos reais), e ABSOLVO do 
pagamento de R$ 96.478,36 (Noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais 
e trinta e seis centavos), com penalidade prevista no Artigo 48. Inciso III alínea “a”  
da Lei 1.287/2001 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância 
para, julgar procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de 
infração no 2011/002251 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 139.400,00 (Cento e trinta e nove mil e quatrocentos reais),, 
referente parte do campo 4.11, com penalidade prevista no Artigo 48. Inciso III 
alínea “a”  da Lei 1.287/2001, e absolver do valor de R$ 96.478,36 (Noventa e seis 
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mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos), referente 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 João Alberto Barbosa Dias, Wagner Garcia de Souza, Guilherme 
Trindade Meira Costa, Rui José Diel e Islan Nazareno Athaide do Amaral. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 05 dias do mês de maio de 2016, o conselheiro Suzano 
Lino Marques. 

 
 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em Palmas-TO, aos 24 

dias do mês de agosto de 2016. 
 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro relator 

 
                                                             

 


