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ACÓRDÃO Nº: 009/2008
PROCESSO Nº : 2006/7270/500016
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6399
RECORRENTE: MOURA E BARROS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas 
constatadas por suprimento de caixa. Hipótese afastada por contrato de mutuo. 
Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2006/000232 nos valores de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) e R$ 
6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), referente os contextos 4.1 e 5.1, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 de fevereiro de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito 

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de 
R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), proveniente de suprimento ilegal de caixa, 
entendido como omissão de vendas, conforme constatado em levantamento da 
conta caixa – reconstituição, relativo ao exercício 2003; Noutro contexto, foi 
autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$6.800,00 (seis mil e 
oitocentos reais), proveniente de suprimento ilegal de caixa, entendido como 
omissão de vendas, conforme constatado em levantamento da conta caixa –
reconstituição, relativo ao exercício 2003.  

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que as empresas ligadas e 
interligadas e coligadas, podem celebrar contratos de mútuos, para suprir suas 
necessidades de numerários, tendo a mesma celebrado um contrato de mutuo com 
a empresa Droganita Cia. de Medicamentos, pertencente ao mesmo sócio na 
época, operação essa legítima, que pode ser tanto via bancária como via caixa. 
Que a diferença constatada no exercício de 2004 é a mesma diferença apontada 
no exercício de 2003.    
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Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda decorre de suprimento ilegal 
de caixa, relativo aos exercício de 2003 (julho à dezembro) e 2004, constatado 
através do levantamento da conta caixa. O contrato de mútuo apresentado, no 
valor de R$ 100.000,00 datado de 20/11/2003 contém apenas as assinaturas dos 
representantes das duas empresas, que o reconhecimento de firma foi efetuado em 
13/02/2006, ou seja apenas dois dias antes da lavratura do auto de infração, 
quando já estava sob ação fiscal. Portanto, não pode ser considerado válido. 
Conclui, julgando procedente a ação fiscal.   

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os mesmos 
argumentos, expendidos na impugnação.        

A Representação Fazendária, em parecer, manifesta pela manutenção da 
sentença de primeira instância, para ser julgado o auto de infração procedente.

O COCRE em reunião ocorrida em 09/01/2007, converte o julgamento em
diligência a pedido da Conselheira Relatora, para que o Órgão Preparador, para 
intimar o sujeito passivo a exibir os livros Diários e Razão da sua coligada 
Droganita Cia. de Medicamentos Ltda.    

Com a juntada dos documentos, em especial os livros Diários e Razão, da 
autuada e da firma coligada Droganita Cia. de Medicamentos Ltda., constatou-se 
que as operações foram lançadas nos períodos corretos, inclusive a liquidação 
desses títulos. Restando frustada a ação fiscal ocorrida.    

O empréstimo ou mútuo ocorrido entre as empresas coligadas é fato 
segundo a contabilidade das duas empresas. Portanto, não há que se falar em 
suprimento ilegal de caixa. 

Com estas considerações entendo que o crédito tributário lançado pelo 
agente do fisco, não deve prevalecer neste Contencioso, pois foi ilido na sua 
totalidade.   

De todo exposto, no mérito, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2006/000232 nos valores de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) e 
R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), referente os contextos 4.1 e 5.1, 
respectivamente.
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É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


