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ACÓRDÃO Nº.:554/2008
PROCESSO: 2007/6640/500648         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.176
RECORRENTE: LUCIMAR DE ALMEIDA NEPOMOCENO BORBA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadoria tributadas, 
detectadas por suprimentos ilegais de caixa. Indisponibilidade financeira do 
suposto credor. 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 
2007/004248 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 8.729,82 (oito mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e dois 
centavos), R$ 4.065,74 (quatro mil, sessenta e cinco reais e setenta e quatro 
centavos), R$ 8.325,73 (oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três 
centavos) e R$ 5.516,09 (cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e nove 
centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O Sr. Ricardo Shini Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
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 20 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$ 
26.637,38 (Vinte seis mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), 
referente a venda de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio 
presumida pela ocorrência de suprimentos ilegais de caixa, relativo aos exercícios 
de 2003, 2004, 2005 e 2006, lançados nos contextos 4, 5, 6 e 7 respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial mais 
acréscimos legais.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou 
recurso voluntário a este conselho, não argüiu preliminar e no mérito alega que os 
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contratos de empréstimos efetuados pelo titular da empresa apresentados ao 
auditor foram por ele desconsiderados alegando a falta de documentação que 
comprovasse as operações; e que os mesmo tem as seguintes comprovações de 
origem: que foram efetuados via conta caixa devidamente escriturados no livro 
diário; que foram registrados das DIRPF da titular nos respectivos exercícios; que 
foram apresentados contratos de mutuo devidamente assinados, com recibo de 
pagamentos efetuados no periodo, esclarece também que o valor com origem no 
IRPF, foi recebido e renovado desde 2003. Quanto ao empréstimo efetuado junto 
à rede bancária não se trata de duplicidade, mas sim de operações distintas e 
renovação de contrato.

Pelo exposto vem requerer que seja julgado improcedente o auto de 
infração.

Junta documentos de folhas 174/224.

A representação Fazendária considerando que no recurso foram 
apresentadas cópias da declaração do imposto de renda da sócia da empresa 
recomenda que seja encaminhado a assessoria técnica do CAT, para verificar se 
com as provas apresentadas fica ilidido o fato gerador, não sendo este o 
entendimento recomenda a reforma da sentença de primeira instância e julgar 
improcedente o auto de infração.

Em sessão plenária realizada aos 25 dias do mês de junho de 2008 o 
COCRE decidiu transformar o julgamento em diligencia para que seja consultada 
a Receita Federal do Brasil a possibilidade de verificação da disponibilidade 
financeira de Lucimar de Almeida Nepomuceno Borba dos valores de R$ 
45.000,00, R$ 20.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00 dos exercícios de 2003 a 
2006 respectivamente. 

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte não apresenta disponibilidades financeiras para efetuar empréstimos 
à pessoa jurídica nos referidos exercícios fiscalizados, conforme informações 
fornecidas pela Receita Federal do Brasil, portanto está configurado o suprimento 
ilegal de caixa.

Face ao exposto conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
nº 2007/004248 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
nos valores de R$ 8.729,82 (oito mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e 
dois centavos), R$ 4.065,74 (quatro mil, sessenta e cinco reais e setenta e quatro 
centavos), R$ 8.325,73 (oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três 
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centavos) e R$ 5.516,09 (cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e nove 
centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
18 dias do mês de setembro de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


