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ACÓRDÃO Nº.:406/2008
PROCESSO: 2007/6990/500146         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.917
RECORRENTE: G. H. M. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas. Suprimento de 
caixa sem comprovação de origem de numerário. Presunção não afastada. 
Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº. 
2007/002943 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 16.725,25 (dezesseis mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e 
cinco centavos), referente o campo 7.11, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Paulo 
Afonso Teixeira e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 13 de maio de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em 4 contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 1.342,95 (Hum mil trezentos e quarenta e 
dois reais e noventa e cinco centavos), referente a saída de mercadorias 
tributadas não registradas no livro fiscal próprio, constatado por meio do 
levantamento do movimento financeiro relativo ao periodo de 01/06/2004 a 
31/12/2004. No campo 5.1 por deixar de recolher a importância de R$ 65,10 
(Sessenta e cinco reais e dez centavos), referente a saída de mercadorias 
tributadas não registradas no livro fiscal próprio, constatado por meio do 
levantamento do movimento financeiro relativo ao exercício de 2005. No campo 
6.1 por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 92,22 (Noventa e dois reais 
e vinte dois centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não 
registradas no livro fiscal próprio, constatado por meio do levantamento do 
movimento financeiro relativo ao exercício de 2005. No campo 7.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 16.725,25 (Dezesseis mil setecentos e vinte 
cinco reais e vinte cinco centavos), referente a saída de mercadorias tributadas 
não registradas no livro fiscal próprio, constatado por meio do levantamento do 
movimento financeiro relativo ao exercício de 2006.
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A autuada foi intimada, apresentou impugnação, alegando preliminar de 
nulidade considerando que não praticou qualquer ato que possa caracterizar 
como fato gerador de ICMS. 

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Intimado da decisão de primeira instância, apresentou recurso a este 
conselho. Não argüiu preliminar, no mérito argumenta que a sentença merece ser 
reformada porque foi proferida em desacordo com a legislação; diz que em 10 de 
dezembro de 2004 o sócio Haley Martins da Silva contraiu empréstimo junto ao 
Sr. Jobel de Souza Egito no valor de R$ 90.000,00 e posteriormente concedeu um 
empréstimo de R$ 102.000,00, à hora recorrente e conforme contrato anexado ao 
processo em sua clausula 4ª ficou consignado que a recorrente deveria pagar o 
empréstimo no exercício de 2006; no levantamento do movimento financeiro 
referente ao periodo de 01/06/04 a 31/12/04, o auditor considerou o empréstimo 
de 102.000,00 a titulo de receitas derivadas; já no levantamento de 01/01/2006 a 
31/12/2006 o auditor fiscal considerou que a recorrente tivesse efetuado o 
pagamento do empréstimo de R$ 102.000,00 a titulo de despesas diversas, neste 
ponto que está o equivoco, pois o auditor presumiu que tivesse sido efetuado o 
pagamento no exercício financeiro de 2006, somente porque a clausula 4ª do 
contrato ficou consignado que a recorrente deveria pagar o referido empréstimo 
no exercício de 2006, ocorre que a mesma não efetuou o pagamento. Argumenta 
que o fiscal considerou o pagamento do empréstimo elevando as despesas da 
recorrente para R$ 244.828,21, porem, como a empresa teve somente 
146.444,37 de despesas, restou uma diferença reconhecida como omissão de 
vendas no valor de R$ 98.828,21. Não fazendo provas do pagamento o auto de 
infração deve ser anulado ante a inexistência da omissão de vendas.

Diante do exposto vem requerer que se reforme a sentença declarando 
nulo o auto de infração por ser ilegal e abusivo.

Requer que seja intimado da data do julgamento na forma prevista no art. 
22, I e III da Lei 1.288/01, tendo em vista interesse em produzir sustentação oral.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar procedente o auto de 
infração.

Em despacho o chefe do CAT determinou que se desse prosseguimento 
tão somente em relação ao contexto 7, no valor de R$ 16.725,25 (Dezesseis mil 
setecentos e vinte cinco reais e vinte cinco centavos), uma vez que o contribuinte 
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impetrou recurso somente em relação ao mesmo, considerando que o sujeito 
passivo parcelou os créditos em relação aos contextos 4 a 6.

Em sessão plenária realizada aos 28 dias do mês de fevereiro de 2008 o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu converter o julgamento em 
diligencia junto a Receita Federal no sentido de confirmar a disponibilidade 
financeira de Harley Martins da Silva no ano calendário de 2005 e 2006, de R$ 
112.000,00 cedidos à G. H. M Comercio de Peças para Tratores Ltda., a qual 
informa não haver disponibilidade financeira para conceder o empréstimo.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado tratar-se de 
presunção de omissão de saída de mercadorias tributadas, uma vez que existiu 
suprimento de caixa com numerários sem a devida comprovação. Em seu recurso 
o sujeito passivo não apresenta provas que possam descaracterizar a presunção. 
Ficando desta forma caracterizada a omissão de registro de saídas de 
mercadorias tributadas.

Pelo exposto conheço do recurso nego-lhe provimento e confirmando a 
decisão de primeira instância julgo procedente o auto de infração nº. 
2007/002943, para condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$ 16.725,25 (Dezesseis mil setecentos e vinte cinco reais e vinte 
cinco centavos) acrescido das cominações legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


