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ACÓRDÃO Nº.:530/2008
PROCESSO: 2006/6260/500097                        
IMPUGNAÇÃO: 03
IMPUGNANTE: WILSON PEREIRA SILVA             
IMPUGNADA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas detectadas por suprimentos 
ilegais de caixa. Provada a indisponibilidade numerários que adentraram ao caixa. 
Presunção não afastada. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e negar-lhe provimento para, julgar 
procedente o auto de infração nº 2006/002336 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 6.232,65 (seis mil, duzentos e 
trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), mais acréscimos legais. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 14 de agosto 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$ 
6.232,65(Seis mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, 
relativo ao exercício de 2003.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação desistindo expressamente 
do julgamento em primeira instância, Argüiu preliminar de nulidade do 
levantamento face à existência de contabilidade regular, trazendo como provas as 
cópias do livro diário e razão, alegando que a impugnante possui contabilidade 
regular da sua escrituração, assim sendo, não é permitido ao serviço de 
fiscalização Estadual efetuar qualquer presunção, arbitramento, etc. Argüiu 
também pelo cerceamento ao direito de defesa em face da tipificação incorreta da 
infração, alegando que a pseudo-infração está integralmente incorreta, pois 
simplesmente trata de mencionar a omissão de saídas de mercadorias, bem 
como a emissão de documentos fiscais de saídas, enquanto na realidade em 
função dos anexos teria constatado suprimentos ilegais de caixa. Cita também 
que ao analista bastará ler o contexto da peça acusatória para perceber o erro 
grosseiro no qual laborou a autora da referida peça como os dispositivos legais 
que permitem sua aplicação. No mérito o contribuinte requer o julgamento da 
ilegalidade do procedimento adotado, determinando seu arquivamento.
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A Representação Fazendária recomendou julgar o auto de infração
procedente.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte apresenta notas promissórias referente a empréstimos tomados junto 
a terceiros, porem em consulta a declaração do imposto de renda dos referido 
emprestadores, verificou-se que os mesmos não dispunham de disponibilidades 
financeiras para efetuarem os referido empréstimos.

Face ao exposto conheço da impugnação nego-lhe provimento para, julgar 
procedente o auto de infração infração nº 2006/002336 e condenar o sujeito
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 6.232,65 (seis mil, 
duzentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), mais acréscimos 
legais.  

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


