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ACÓRDÃO No: 230/2017 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.635 
PROCESSO No: 2015/6640/500718 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/002715 
RECORRIDO: PRADO & SOUSA LTDA EPP 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.342.124-2 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
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, por meio de documento idôneo, 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 por meio do auto 
de infração nº 2015/002715 em desfavor do contribuinte qualificado na peça 
inaugural, referente a omissão de receitas de mercadorias tributadas, em virtude de 
fato gerador presumido, sem o pagamento do imposto devido, proveniente de 
suprimento de caixa não comprovados. 

Foram anexado aos autos (fls. 04/224) cópia de intimação ao contribuinte, 
Levantamento da conta caixa reconstituição, demonstrativo do crédito tributário 
reclamado, anexo ao levantamento da conta – suprimento ilegal de caixa, cópias do 
livro contábil razão e balancete analítico. 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração, por via postal, 
(fls.225/226), apresentando impugnação tempestiva (fls.228/240), alegando em 
síntese: 

Que o auto de infração é nulo por cerceamento do direito de defesa 
em decorrência da não devolução dos livros fiscais e contábeis; que o 
autor do procedimento não considerou os elementos e procedimentos 
reais da escrituração contábil; que o fisco estadual utilizou como meios 
de provas presunções, sendo meio excepcional suscetível de 
injustiças e arbitrariedades; que o fisco estadual não ofereceu prova 
do fato alegado e não comprovou a ocorrência do fato gerador da 
obrigação. 
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O julgador de primeira instância comparece ao feito e devolve os autos ao 
autor do procedimento para saneamento processual e informações sobre os 
procedimentos adotados pela auditoria fiscal quando da elaboração do levantamento 
da conta caixa, com a finalidade de entender a metodologia aplicada em razão da 
forma utilizada na escrituração contábil pela empresa, tendo em vista a método de 
centralização da conta caixa, envolvendo mais de uma empresa. Solicita também a 
verificação de erro na transposição do saldo inicial da conta caixa de 2013 para 
2014. 

O autor do procedimento faz juntada aos autos (fls. 246/410) de extratos 
bancários, protocolo de devolução de documentos fiscais e contábeis datado de 
16.09.2016, CD em mídia do diário de 2014, levantamento da conta caixa e 
demonstrativo do crédito tributário. 

Às fls. 410 apresenta despacho onde relata os procedimentos adotados 
sobre as indagações feitas pelo julgador monocrático. 

 

O contribuinte é novamente intimado da apresentação de novos 
documentos fiscais e manifestação do autor do procedimento e apresenta defesa 
(fls. 415/422), com os mesmos argumentos das defesas anteriores. 

 

O julgador de primeira instância, em sentença às folhas 423/429, aduz:  
 

Que o sujeito passivo se apresenta de forma normal ao contencioso, 
tendo sido concedido os prazos legais ao contribuinte e o mesmo 
comparece ao feito com oportunidade de contraditar a acusação; que 
não houve o cerceamento do direito de defesa ao sujeito passivo, por 
esse motivo, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa 
arguida pela impugnante; que conforme consta dos autos, a auditoria 
fiscal não aprofundou quanto aos demais lançamentos efetuados 
pela escrituração contábil da empresa, cuja a metodologia de 
centralização da conta caixa utilizada pela empresa, centraliza toda 
movimentação de numerários na conta caixa que advém de outras 
contrapartidas como: vendas, banco movimento, fornecedores e 
outras contas de despesas e receitas que envolvem outros 
numerários; que a alegação de que a retirada de numerários do 
banco para a conta caixa, por si só, é insuficiente para caracterizar 
suprimento ilegal de caixa, sem, contudo, analisar os demais 
lançamentos que envolvem toda a operação financeira de 
numerários praticados pela empresa, é necessário verificar todos os 
lançamentos contábeis sobre a operação praticada; que decido pela 
improcedência da reclamação tributária sustentada pelo fisco 
estadual, pela comprovação de erro técnico na elaboração do 
levantamento fiscal da conta caixa reconstituição, pois, os valores 
lançados a título de suprimentos ilegais de caixa, na verdade se trata 
de valores originários de vendas de mercadorias à vista e 
contabilizados de forma centralizada, sendo objeto de demais 
lançamentos contábeis que envolvem esses numerários como 
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bancos e pagamentos de fornecedores e outras despesas, conforme 
exemplificado acima. 

 
Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada, nega-lhe 

provimento e julga IMPROCEDENTE o auto de infração no 2015/002715, 
ABSOLVENDO o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 299.321,54 (duzentos e noventa e nove mil, 

trezentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos). 

 

Instado a se manifestar, o sujeito passivo não comparece aos autos. 
 

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 430/432, recomenda a 
manutenção da sentença singular, que julgou IMPROCEDENTE o presente auto de 
infração. 

Em seguida o processo foi remetido ao Contencioso Administrativo 
Tributário para julgamento. 

 
É o relatório.  

 
 
VOTO 
 

 
O auto de infração em análise refere-se a omissão de receitas de 

mercadorias tributadas, em virtude de fato gerador presumido, sem o pagamento do 
imposto devido, proveniente de suprimento de caixa não comprovados. 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo, denota-se que razão 
assiste ao sujeito passivo, conforme se verifica a seguir. 
 

Verifica-se que o ilustre julgador a quo julgou improcedente o auto de 
infração no 2015/002715 absolvendo a autuada do pagamento do crédito tributário, 
por entender que ficou comprovado o erro técnico na elaboração do levantamento 
fiscal da conta caixa reconstituição, pois, os valores lançados a título de suprimentos 
ilegais de caixa, na verdade se trata de valores originários de vendas de 
mercadorias à vista e contabilizados de forma centralizada, sendo objeto de demais 
lançamentos contábeis que envolvem esses numerários como bancos e pagamentos 
de fornecedores e outras despesas, conforme exemplificado acima. 

 
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. 
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Destarte, verifica-se que o nobre julgador proferiu decisão acertada, 

auxiliada pelos elementos probatórios carreados aos autos, bem como em 
conformidade com a legislação tributária vigente. 
 

Esse é o entendimento já exarado pelo Conselho de Contribuintes, in 
verbus: 

ACÓRDÃO Nº: 033/2014  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, por meio de 
documento idôneo, a origem dos recursos destinados ao suprimento 
de caixa, descaracterizando, assim, o ilícito fiscal descrito no auto 
de infração.  

Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados decido 
pela manutenção da decisão de primeira instância, e julgo pela IMPROCEDENCIA 
do auto de infração nº 2015/002715. 
 

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 unanimidade, rejeitar o pedido de nulidade de cerceamento a defesa, 
arguida pelo Conselheiro Heverton Luiz de Siqueira Bueno, e por unanimidade 
rejeitar o pedido de diligência arguido pelo Conselheiro Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno. No mérito, por maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância, que julgou improcedente a reclamação tributária constante do 
auto de infração no 2015/002715 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz o valor de R$ 299.321,54 (duzentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte e um 
reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao campo 4.11. Voto divergente do 
conselheiro Heverton Luiz de Siqueira Bueno. O Senhor Hyun Suk Lee fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno, Maria das Graças V. da Silva Veloso, Wagner Garcia de Souza, 
Osmar Defante e Ricardo Shiniti Konya. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e 
um dia do mês de julho de 2017, o conselheiro Luiz Carlos da Silva Leal. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos oito dias do mês de dezembro de 2017. 
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Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


