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ACÓRDÃO Nº:581/2008
PROCESSO Nº : 2007/6670/500230          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7119
RECORRENTE: MERCOPEÇAS COM. VAR. DE PEÇAS P/VEÍCULOS LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Exigência tributária, embasada em reconstituição da conta 
caixa. Ocorrência de pagamento não contabilizado. Ilicitude não afastada pelo 
contribuinte. 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 
2007/002448 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$1.444,16 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis 
centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Schiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Paulo Afonso Teixeira, Fabíola Macedo de Brito e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 30 de junho de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS na importância de R$ 1.444,16 (um 
mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), referente a 
saídas de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, presumida pela 
ocorrência de pagamentos não contabilizados, ocorridos no período de 01.01 à 
31.12.2006,  conforme constatado através do levantamento da conta caixa.

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que todas as compras 
foram realizadas com notas fiscais e que todas as vendas foram emitidas notas 
fiscais. O que pode ser constatado pelo caixa considerável de R$29.261,50, além 
do Balanço demonstrar quase nenhuma dívida. Que a empresa irá sofrer 
bitributação se vier pagar o imposto cobrado. Além dos pagamentos de ICMS por 
substituição tributária. Também, quanto a despesa de energia elétrica na 
importância de R$2.105,59, que na verdade é do sócio impugnante, pois mora no 
mesmo prédio da empresa, pois assim estaria infringindo o Princípio Fundamental 
da Contabilidade o da Entidade. Que a auditoria, baseou seu levantamento no 
saldo de caixa inicial de 2005 e 2006, sendo que o primeiro já estava errado. 
Requer a improcedência do feito. 

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda decorre de omissão de 
saídas de mercadorias tributadas pela existência de pagamentos não 
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contabilizados. A impugnante afirma, genericamente que todas as compras e 
vendas efetuados foram registrados nos livros próprios. Mas, que não se 
manifestou sobre as duplicatas relacionadas, fls. 08/11, cujas cópias foram 
anexadas aos autos e que não estão registradas no livro Diário, presumindo-se a 
ocorrência de omissão de saídas de mercadorias. Que não ficou comprovado o 
percentual de saídas de mercadorias com substituição tributária, nem o valor 
pago do ICMS-ST pago. Que o levantamento da conta caixa – reconstituição foi 
elaborado dentro das técnicas estabelecidas no manual de auditoria, 
comprovando a ocorrência de pagamentos não contabilizados. Face a isso, julga 
procedente o auto de infração.  

O contribuinte recorre da sentença prolatada em primeiro grau, onde repete 
os argumentos da sua impugnação.   

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da decisão 
prolatada em primeira instância, pela procedência do auto de infração.

Os argumentos do contribuinte, não merecem prosperar neste 
Contencioso, pois não conseguiu ilidir o procedimento. A recursante faz uma linha 
de defesa de forma bastante genérica, onde não ataca em nenhum momento o 
procedimento fiscal realizado.

O levantamento conta caixa – reconstituição, foi corretamente realizado e 
apresentou saldo credor em 2 (dois) meses, apresentando ocorrência de 
pagamento não contabilizados. Entendo que o procedimento foi corretamente 
elaborado, em nada foi contraditado, de forma que pudesse gerar uma nulidade 
ou a sua improcedência. 

A legislação tributária estadual é clara, quanto a esse fato, como vemos: 

Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do 
imposto no momento:

I – da saída de mercadoria de estabelecimento de 
contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do 
mesmo titular;

Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do 
imposto, salvo prova em contrário:

I – o fato de a escrituração indicar:

a) saldo credor de caixa;

b) suprimentos de caixa não comprovados; 
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(Lei nº 1.287/2001 – consolidada)

Com essas considerações, entendo correto o procedimento elaborado pelo 
agente do fisco.

De todo exposto, no mérito, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2007/002448 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$1.444,16 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais 
e dezesseis centavos),  mais acréscimos legais.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


