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                                                              Contencioso Administrativo-Tributário 
 
 
ACÓRDÃO No: 

 
 
102/2017 

RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.383 
PROCESSO No: 2014/6010/500887 
AINF No: 04800020150096200000795201466 
RECORRENTE: PARAISO COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.390.219-4 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS – SIMPLES NACIONAL. SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO 

COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA - É improcedente o lançamento fiscal que 
exige ICMS sobre omissão de receita proveniente de suprimentos de caixa, quando 
não comprovado o ilícito fiscal.  

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 

de Infração - Simples Nacional - AINF nº 04800020150096200000795201466, em 
desfavor do contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à omissão de 
receitas decorrente de suprimento de caixa não comprovado – fato gerador 
presumido. 

 
Foram anexados aos autos todos os anexos do AINF, BIC, Levantamento 

Suprimento de Caixa não Comprovado, livros Razão e Diário de 2009 e extrato 
bancário (fls. 04 a 233). 

 
O sujeito passivo foi intimado, por ciência direta, e apresentou 

impugnação tempestivamente com as seguintes alegações: 
 

Que não foi intimado para esclarecer sobre os lançamentos contábeis 
que deram origem ao AINF; que os lançamentos a débitos de caixa 
tem como contrapartida o lançamento a crédito de banco e que 
deveriam ser analisados de forma globalizada por serem contas de 
disponibilidades; que o lançamento entre conta caixa e banco são 
meramente “permutativo” e pede a nulidade do AINF, fls. 234 a 237. 

 
A julgadora de primeira instância em sentença proferida as fls. 240 a 244 

aduz, preliminarmente: 
 

Que não é fato para nulidade se o autor do procedimento não 
solicita esclarecimentos sobre lançamentos efetuados nos livros 
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contábeis; que a impugnante em seus lançamentos não 
respeitou as regras estabelecidas pela Norma Brasileira de 
Contabilidade o qual resultou na presunção de suprimentos não 
comprovados; que entende que o lançamento possui respaldo 
na legislação tributária; que não ocorreu suprimento comprovado 
de recurso no caixa na rubrica “para pagamento de titulo 
diversos” que justifica-se o lançamento a “Debito de Caixa”; que 
não foi apresentado nenhum documento que pudesse refutar a 
presunção de ocorrência do Fato Gerador do imposto.  

 
 Julga pela PROCEDENCIA do presente auto de infração, nos 
seguintes valores: 
 
  IRPJ no valor de R$ 54,67, CSLL R$ 62,78, COFINS R$ 207,73, PIS 
R$ 46,55, CPP R$ 606,02 e ICMS R$ 505,10 mais penalidade proposta às fls. 45 e 
demais cominações legais. 
 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 
recurso voluntário com as mesmas alegações da impugnação (fls.249/252).  

 
A Representação Fazendária, em parecer as fls. 255/261, entende que 

não há questões preliminares e no mérito, aduz que após exame dos documentos 
restou comprovado que o fato contábil de pagamento de cartão de crédito reduz o 
saldo de disponibilidade e que pelos lançamentos incorretos de debito de caixa e 
crédito de conta banco, são fatos permutativos da conta disponibilidade, não 
alterando seu saldo líquido. Na sistemática do simples nacional a conta caixa é a 
conta disponibilidade. Aduz que é improcedente a acusação de suprimento. 
Recomenda a reforma da decisão de 1º instancia e sugere a IMPROCEDENCIA do 
presente auto de infração. 

 
 
É o relatório. 

      
 

VOTO 
 

 
 O auto de infração em análise refere-se à omissão de receitas 
decorrente de suprimento de caixa não comprovado – fato gerador presumido. 
 

 Visto, analisado e discutido o presente processo, denota-se que razão 
assiste ao sujeito passivo, uma vez que a cobrança é indevida haja vista restou 
comprovada a ineficácia do procedimento fiscal.  

 
A empresa optante do Simples nacional tem como obrigação manter a 

escrituração no livro caixa devendo conter todos os ingressos de receita a qualquer 
titulo, inclusive os créditos recebidos de operadoras de cartão de crédito. Não se 
pode caracterizar de crédito não comprovado, o simples comparativo entre a conta 
caixa e conta bancos, não sendo obrigatória a escrituração, mas sendo essencial a 
análise da conta receita de vendas para fazer o comparativo. 
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A rigor, a transferência de numerários só ocorre entre contas, não 
podendo fazer um TED ou um DOC diretamente da conta banco para o caixa. Se 
assim se procedeu estamos diante de um erro de lançamento contábil, fato que por 
si só, não basta como prova de que os recursos aportados ao caixa são fictícios ou 
de origem não comprovada. 
 

Só é possível considerar esses aportes como ilegais, no caso de o sujeito 
passivo não contabilizar como recebíveis os valores transferidos pelas 
administradoras de cartão. Do cotejo dos autos temos que não existe nenhuma 
prova de que esses recursos tenham origem desconhecida. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

já tem decisões sobre o assunto: 
 

ICMS. SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. 
IMPROCEDÊNCIA - É improcedente o lançamento fiscal que exige 
ICMS sobre omissão de receita PROVENIENTE DE SUPRIMENTOS 
DE CAIXA, quando não comprovado o ilícito fiscal. (Acórdão 065/2017, 
rel. José Wagner Pio de Santana, j. 07.03.17) 

 
    

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. SIMPLES NACIONAL. 
RECURSO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. 
IMPROCEDÊNCIA - É improcedente o auto de infração, quando o 
levantamento da conta caixa deixou de considerar o saldo inicial, 
sendo este superior ao saldo credor apurado no exercício. (Acórdão 
061/2016, rel. João Alberto Barbosa Dias, j. 15.06.16) 
 
 

  
Por todo o exposto, tem-se que está caracterizada a improcedência do 

presente auto de infração. 
 

Portanto, a luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados decido 
pela reforma da decisão de primeira instância, e julgo pela improcedência do auto de 
infração nº 04800020150096200000795201466. 

 
 

É como voto. 
 

 
DECISÃO 

 
 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por erro na 
infração, arguida pelo conselheiro relator. No mérito, por maioria, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar improcedentes as reclamações tributárias constante do AINF no 
04800020150096200000795201466 e absolver o sujeito passivo da imputação que 
lhe faz nos valores de IRPJ - R$ 54,67 (cinqüenta e quatro reais e sessenta e sete 
centavos), CSLL - R$ 62,78 (sessenta e dois reais e setenta e oito  centavos),  
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COFINS - R$ 207,73 (duzentos e sete reais e setenta e três centavos),  PIS - R$ 
46,55 (quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), CPP - R$ 606,02 
(seiscentos e seis reais e dois centavos) e ICMS - R$ 505,10 (quinhentos e cinco 
reais e dez centavos). Votaram pela procedência do auto de infração os 
conselheiros Ricardo Shiniti Konya, Heverton Luiz de Siqueira Bueno e Luiz Carlos 
da Silva Leal. O Representante Fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Ricardo Shiniti Konya, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira 
Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar Defante e com voto vencedor Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos trinta e um 
dias do mês de março de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e sete dias do mês de junho de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


