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ACÓRDÃO Nº.: 105/2008
PROCESSO: 2007/6040/500522          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6833
RECORRENTE:NOLASCO E SOUZA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Constatação de omissão de saídas quando o saldo de caixa é 
credor. Calculado a omissão sobre o maior saldo credor no período. Concedida 
redução da base de cálculo de 29.41% a que tem direito o contribuinte. 
Lançamento procedente em parte

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial para 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração de nº. 2007/000561 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$556,53(quinhentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e 
três centavos), já concedida a redução da B.C de 29,41%, mais acréscimos legais, 
e improcedente o valor de R$283,90(duzentos e oitenta e três reais e noventa  
centavos), relativo o campo 4.11. Voto divergente da conselheira Elena Peres 
Pimentel que votou pela procedência do auto de infração. Os Srs. Marcelo Cláudio 
Gomes e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Recorrente e 
Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 
de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, na importância de R$ 
840,43 (Oitocentos e quarenta reais e quarenta e três centavos), incidente sobre 
omissão de receitas decorrente de saldo credor de caixa conforme constatado por 
meio de cópias do livro razão e do levantamento da conta caixa, relativo ao 
exercício de 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, argüiu 
preliminar de cerceamento ao direito de defesa uma vez que a intimação emanada 
através do auto se deu pessoalmente, e conforme se verifica, não foi entregue ao 
recorrente os respectivos levantamentos, e que falha foi o inicio do lançamento, 
cita que também corrobora para este amplo entendimento de cerceamento, na 
tipificação errônea da penalidade, onde canaliza a razão da defesa para o
indefensável, diante da não correlação entre a descrição do 
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ilícito, com a infração cometida e penalidade aplicada. Vem requerer que sejam 
acolhidas as preliminares argüidas e proclamada a nulidade do auto de infração.

No mérito argumenta a injuricidade da tributação fundada em presunção e 
ficção uma vez que a Constituição Federal de 1988 não criou um modelo que 
pudesse permitir um disfarçado confisco de bens, estribado em negócios 
inexistentes, situações, estados ou circulação eventuais e imagináveis, e que é 
inaplicável como regra a figura da presunção  como resultado do processo lógico.

Argüiu que a base de calculo do tributo ICMS, é tido pela movimentação mensal, 
tendo como periodo de apropriação do tributo, e conforme se pode verificar pelo 
levantamento efetuado pelo autuante que ao final de cada mês, o caixa sempre 
fora devedor, demonstrando inexistir qualquer presunção de auferir tributo, assim, 
não pode pelo simples fato de um dia no periodo mensal, ter ficado credor, ser 
objeto de se presumir e autuar, a suposta evasão de tributo.

Finalmente vem requerer pela improcedência da presente exação, por ser 
melhor medida de direito e justiça.

O julgador de primeira instância conhece da impugnação nega-lhe 
provimento e julga o auto de infração procedente.

Intimado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresenta 
recurso voluntário tempestivo com os mesmos argumentos da impugnação.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
confirmação da sentença de primeira instância e julgar procedente o auto de 
infração.

Em analise ao processo ficou constatado que em diversos períodos do 
exercício fiscalizado o contribuinte manteve caixa com saldo credor o que 
comprova que houve omissão de saídas. Ficou evidente que o autor do
procedimento somou os valores dos referidos saldos credores de caixa para obter 
a base de cálculo das omissões de saídas, quando o correto seria usar o maior 
valor do saldo credor do exercício uma vez que o valor maior corrige o menor.

Portanto no presente caso há que se observar que a ocorrência do maior 
valor de saldo credor de caixa que gerou a omissão de saídas se deu no  primeiro 
momento e que os saldos credores apurados em data subseqüentes foram de 
valor inferior, portanto temos em 29/11/2005 uma omissão de saídas de R$ 
4.637,64 (Quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), 
que concedidos a redução da base de cálculo de 29.41%, a que tem direito o 
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contribuinte, temos um valor de omissão de saídas de R$ 3.273,71 (Três mil 
duzentos e setenta e três reais e setenta e um centavos), e uma exigência 
tributária n valor de R$ 556,53 (Quinhentos e cinqüenta e três reais e setenta e um 
centavos). 

Ante ao exposto voto pela reforma da decisão de primeira instância para 
julgar procedente em parte o auto de infração nº. 2007/000561, e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 556,53 
(quinhentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e três centavos), acrescido das 
cominações legais e improcedente no valor de R$ 283,90 (Duzentos e oitenta e 
três reais e noventa centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


