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ACÓRDÃO Nº: 155/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/503230
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7235
RECORRENTE: IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS MICHELLE LTDA-ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Omissão de Receita Tributada. Suprimento Ilegal de Caixa sem 
Comprovação da Origem dos Recursos e do Efetivo Ingresso na Empresa. 
Empréstimos de Sócio. Cheques Devolvidos - É somente considerada parte da 
exigência que após reconstituição da Conta Caixa, levando-se em consideração tão 
somente os empréstimos dos sócios, restou comprovada a ilegitimidade dos 
mesmos.  

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2007/003896 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$.15.836,56 (quinze mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinqüenta e 
seis centavos), R$.13.969,94 (treze mil, novecentos e sessenta e nove reais e 
noventa e quatro centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$.603,85 (seiscentos e três 
reais e oitenta e cinco centavos), R$. 1.510,45 (um mil, quinhentos e dez reais e 
quarenta e cinco centavos), R$.19.830,03 (dezenove mil, oitocentos e trinta reais e 
três centavos), referente os campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 30 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuando nos seguintes contextos:

4.1 – O contribuinte deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 16.440,10 (dezesseis 
mil, quatrocentos e quarenta reais e dez centavos), incidente sobre omissão de 
receita, decorrente de suprimento de caixa sem comprovação da origem dos 
recursos e do seu efetivo ingresso na empresa, no valor de R$. 137.000,00 (cento e 
trinta e sete mil reais), constatada por meio das anexas cópias do Livro Razão, 
conforme apurado por intermédio do Levantamento Conta Caixa, relativo ao período 
de 1º-1-2002 a 31-12-2002. Valor reduzido da base de cálculo: R$. 96.708,30. 
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5.1 – O contribuinte deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 15.480,39 (quinze 
mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), incidente sobre omissão 
de receita, decorrente de suprimento de caixa sem comprovação da origem dos 
recursos e do seu efetivo ingresso na empresa, no valor de R$. 129.000,00 (cento e 
vinte nove mil reais), constatada por meio das anexas cópias do Livro Razão, 
conforme apurado por intermédio do Levantamento Conta Caixa, relativo ao período 
de 1º-1-2003 a 31-12-2003. Valor reduzido da base de cálculo: R$. 91.061,10. 

6.1 – O contribuinte deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 19.830,03 (dezenove 
mil, oitocentos e trinta reais e três centavos), incidente sobre omissão de receita, 
decorrente de suprimento de caixa sem comprovação da origem dos recursos e do 
seu efetivo ingresso na empresa, no valor de R$. 165.246,16 (cento e sessenta e 
cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), constatada por 
meio das anexas cópias do Livro Razão, conforme apurado por intermédio do 
Levantamento Conta Caixa, relativo ao período de 1º-1-2005 a 31-12-2005. Valor 
reduzido da base de cálculo: R$. 116.647,26.

Intimado, por via postal, o contribuinte apresentou recurso voluntário alegando 
em preliminar cerceamento ao direito de defesa por tipificação errônea da infração 
cometida, visto que inexistindo correlação entre o histórico, a infração e penalidade, 
pelo que conduz a defesa ao indefensável, ante a sua não correlação, ceifando por 
nulidade o presente auto de infração.

No mérito, trata-se o presente auto de infração de improcedência “in totum”, 
pois inexistiu tal figura tipificada como infração, pois todo o respectivo movimento 
fora registrado e o tributo devido recolhido.

Que ao simples folhear do processo, nota-se que o levantamento que serviu 
de base para a autuação está repleto de irregularidades, apenas a consideração de 
lançamento à débito e excluíram-se lançamento a crédito, bem como ao 
desconsiderar os lançamentos cheques devolvidos na escrita fiscal, por exigir 
lançamento a parte no livro, o que não há determinação legal para tal exigência, 
requerendo a improcedência do auto de infração.

O julgador de primeira instância em despacho determinou o retorno do auto a 
origem, para que o autor do feito ou seu substituto legal, para que caso concorde se 
manifeste, e se entender necessário e cabível providencie o saneamento dos autos, 
e se assim o fizer, dê-se ciência ao sujeito passivo da retificação/aditamento da peça 
acusatória, mas somente no caso de agravar a situação do autuado, tudo em 
conformidade com o determinado na Lei nº 1.288/01.
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O auditor compareceu aos autos através de Nota de Esclarecimento 
aduzindo: que se trata de auto de infração relativo a três exercícios, cuja auditoria 
constatou suprimento indevido da conta caixa, o que é diferente de saldo credor, 
pois são infrações distintas, que os exercícios de 2002 e 2003 referem-se aos 
suprimentos de caixa efetuados com base em empréstimos de sócios; e o exercício 
de 2004 refere-se aos suprimentos realizados com base em cheques devolvidos por 
falta de fundos, e que por força do disposto na legislação tributária, que se deve 
autuar o valor do suprimento efetuado, e que cabe ao contribuinte demonstrar com 
documentos hábeis e idôneos, contemporâneos aos fatos, a origem dos recursos 
injetados sob pena de caracterização de omissão de receita tributável.

O julgador de primeira instância, em sua decisão, afasta por incabível e 
improcedente a alegação preliminar de cerceamento ao direito de defesa.

Que o auto se refere ao tributo ICMS devido ao erário em face de omissão de 
saídas de mercadorias tributadas apuradas a partir do Suprimento ilegal da conta 
caixa, e que autoriza a presunção legal de omissão de saída de mercadorias 
tributadas, relativo aos anos de 2002 a 2005 descritos nos contextos.

Conheceu da impugnação apresentada, negou-lhe provimento e julgou 
procedente o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
credito tributário reclamado nos valores de R$. 16.440,10 (dezesseis mil, 
quatrocentos e quarenta reais e dez centavos), campo 4.11; R$. 15.480,39 (quinze 
mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), campo 5.11, e R$. 
19.830,03 (dezenove mil, oitocentos e trinta reais e três centavos), campo 6.11.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário aduzindo: em preliminar de cerceamento ao direito de defesa por 
tipificação errônea da infração cometida, e no mérito seja julgado improcedente, pois 
inexistiu tal figura tipificada como infração, pois todo o respectivo movimento fora 
registrado e o tributo devido recolhido.

Que o levantamento conta caixa deve apenas levar em consideração o maior 
valor tido como estouro, que conforme verificado, no exercício de 2002, teve o mês 
de julho, ou seja, o valor de R$. 60.000,00; no exercício de 2003, como maior valor 
de saldo de caixa o do mês de julho R$. 35.000,00, e no período de 2005, o mês de 
outubro com o valor de R$. 43.037,00.

Que a alteração da penalidade efetuada pelo julgador singular, não deve 
prosperar, pois inexistiu a figura de fraude, não comprovada pela auditoria, e sim 
estouro de caixa, regularizados por empréstimos do sócio, glosados pelo auditor, 
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devendo ser restabelecida a verdade processual; requerendo que o auto de infração 
fosse julgado improcedente.

A Representação Fazendária recomendou pela confirmação da sentença de 
primeira instância.

Diante do acima exposto, considerando o teor da Resolução nº 010/2009, que 
na sessão de julgamento realizada no dia 07/04/2009, converteu o julgamento em 
diligência, para que a Assessoria Técnica refizesse a reconstituição da conta caixa, 
dos períodos auditados, levando em consideração tão somente os empréstimos dos 
sócios. Considerando o parecer da assessoria técnica de fls. 145/146, para, no 
mérito, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
sentença de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2007/003896 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$.15.836,56 (quinze mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinqüenta e 
seis centavos), campo 4.11;  R$.13.969,94 (treze mil, novecentos e sessenta e nove 
reais e noventa e quatro centavos), campo 5.11, mais acréscimos legais; e 
improcedente os valores de R$.603,85 (seiscentos e três reais e oitenta e cinco 
centavos), campo 4.11; R$. 1.510,45 (um mil, quinhentos e dez reais e quarenta e 
cinco centavos), campo 5.11, e R$.19.830,03 (dezenove mil, oitocentos e trinta reais 
e três centavos), campo 6.11.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


