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ACÓRDÃO Nº:139/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/500676          
IMPUGNAÇÃO: 33
IMPUGNANTE: ADAMANT TRADING COMPANY S/A.
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Exigência Fiscal Embasada em Levantamento da Conta Caixa –
Reconstituição. Ocorrência de Suprimentos Ilegais de Caixa. Erro na Elaboração 
do Levantamento - Não deve prevalecer a exigência onde os suprimentos ilegais 
forem lançados diretamente como omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
por ser procedimento elaborado fora das normas estabelecidas na Resolução 
SEFAZ nº 884/2006. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer da impugnação e por maioria, dar-lhe provimento para 
julgar improcedente o auto de infração nº 2008/000488 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$14.144,74 (quatorze mil, cento e 
quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Votou pela nulidade do auto 
de infração a conselheira Elena Peres Pimentel. Os Srs. Aldecimar Esperandio e 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fizeram sustentações orais pela Impugnante e 
Fazenda Pública, respectivamente. 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 
07 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, supra citada, foi autuada a pagar ICMS na importância de R$ 
14.144,74 (quatorze mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e quatro  
centavos), incidente sobre omissão de receita, decorrente de suprimento de caixa 
sem comprovação da origem dos recursos e de seu efetivo ingresso na empresa, 
constatado através do levantamento da conta caixa, relativo ao exercício de 2006.  

O contribuinte apresenta impugnação, desistindo do julgamento de primeira 
instância, conforme art. 45, § único da lei nº 1.288/2001.  Diz que se tem uma 
presunção relativa, que comporta prova em contrário, dispositivo do art. 21, inciso 
I, da Lei nº 1.287/2001. Que passa a esclarecer os valores individuais que foram 
glosados, como segue: 1) empréstimo de R$ 30.231,65, foi contraído da empresa 
Tecidos e Confecções Politex Ltda., que tem como prova a decisão judicial do 
Juiz da 40ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, por inclusão do nome da 
autuada no cadastro de inadimplentes promovido por esta empresa. 2) A glosa de 
três cheques nº 850067, 850068 e 850070, no valor individual de R$ 1.200,00, a 
origem é o Banco do Brasil, onde a autuada mantém conta corrente. 3) Glosa de 
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R$ 46.372,72, é uma integralização do capital do sócio Ildo Valdemar Schneider, 
conforme pode-se verificar na contabilidade da empresa. E as últimas glosas 
foram transferências on-line, dos cheques do Banco do Brasil. Requer a 
improcedência do feito.     

A Representação Fazendária, em longo parecer, manifesta dizendo que a 
autuada não conseguiu afastar satisfatoriamente a presunção legal de omissão de 
saídas de mercadorias tributadas. Mas, que pela condição de usufrutuária da 
condição de detentor do TARE nº 1.580/05, se o mesmo estivesse em vigor à 
época da lavratura do auto de infração, o crédito tributário a ser reclamado, 
deveria ser, conforme esse termo.  

O procedimento administrativo-tributário teve como embasamento a conta 
caixa – reconstituição, onde constatou a ocorrência de suprimentos ilegais de 
caixa, relativo ao período fiscal de 2006. 

Analisando os autos, percebe-se que o agente do fisco elaborou o 
levantamento utilizando os suprimentos ilegais direto nos levantamentos, sem 
fazer apuração das omissões de vendas ocorridas, mês-a-mês. Fazendo isso, 
não cumpriu as determinações emanadas da Resolução SEFAZ nº 884/2006, que 
traz as diretrizes para elaboração desse levantamento.

  
Ao não fazer a apuração dos saldos no levantamento da conta caixa –

reconstituição traz as omissões de saídas de mercadorias, irreais, pois, ao utilizar 
os suprimentos ilegais de caixa diretamente, deixou de apurar efetivamente os 
saldos credores da conta caixa, que é uma presunção legal, estabelecida 
legalmente, conforme dispõe o art. 21 da Lei nº 1.287/2001. 

E, mais, o levantamento elaborado pelo agente do fisco, iniciou em 
janeiro/2006, entretanto, as atividades da empresa, somente tiveram início em 
março do ano fiscal, ou seja, numa fase de implantação da empresa. Portanto, 
neste período não se pode cobrar saldo credor de caixa da empresa.

Outro fato, o empréstimo não considerado pelo agente do fisco, também, 
advém de uma empresa, fornecedora do contribuinte, têm e deve ser 
considerado, pois, o fato tem amparo judicial. Pois, o fato da empresa não ser 
empresa operadora de operações bancárias, não impede de fazer ou tomar tal 
atitude. 

Com essas considerações, entendo que o procedimento fiscal realizado 
está eivado de falhas e não deve prevalecer neste Contencioso, pelo que 
recomendo a improcedência total. 
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De todo exposto, no mérito, conheço da impugnação e dou-lhe provimento, 
para julgar improcedente o auto de infração nº 2008/000488 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$14.144,74 (quatorze mil, cento e 
quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


