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ACÓRDÃO Nº: 173/2009
PROCESSO Nº: 2007/6490/500289          
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7312
RECORRENTE: ASA NORTE ALIMENTOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Exigência Fiscal Embasada em Levantamento da Conta Caixa -
Reconstituição. Fase de Implantação da Empresa - Inexistência de ilicitude fiscal 
quanto a utilização de aportes financeiros no período de implantação da empresa, 
posteriormente integralizados ao capital social. 

Exigência Fiscal Embasada em Levantamento da Conta Caixa - Reconstituição. 
Ocorrência de Suprimentos Ilegais de Caixa - Há que prevalecer a cobrança do 
imposto sobre omissão de saídas tributadas quando comprovadamente detectada a 
utilização de suprimentos ilegais ao caixa da empresa, não sendo a ilicitude afastada 
pelo contribuinte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência, argüida pela Recorrente. 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 2007/005384 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$28.399,33 (vinte e oito mil, trezentos e noventa e nove reais 
e trinta e três centavos), referente ao campo 5.11, mais acréscimos legais; e julgar 
improcedente o valor de R$13.254,64 (treze mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais 
e sessenta e quatro centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Gaspar Maurício 
Mota de Macedo 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 08 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS nos seguintes 
contextos:
Contexto 4: A importância de R$13.254,64 (treze mil, duzentos e cinqüenta e quatro 
reais e sessenta e quatro centavos), referente a omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, constatada entre as entradas (receitas) e saídas (despesas), 
demonstradas no levantamento da conta caixa, relativo ao período de 01.01 à 
31.12.2000.
Contexto 5: A importância de R$28.399,33 (vinte e oito mil, trezentos e noventa e 
nove reais e trinta e três centavos), referente a omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, constatada entre as entradas (receitas) e saídas (despesas), 
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demonstradas no levantamento da conta caixa, relativo ao período de 01.01 à 
31.12.2002.

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 15/01/2008.

Sentença foi lavrada, onde diz que sobre a preliminar levantada que o referido 
auto de infração veio a substituir o auto de infração nº 2004/000307, julgado nulo 
pelo COCRE, neste caso não está ocorrendo inovação ao constituir novamente o 
crédito, mas, somente, tratando do mérito, propriamente dito. Não ocorreu neste 
caso, a decadência, conforme dispõe o art. 173, inciso II. Quanto ao mérito, diz que 
a demanda refere-se a omissão de saídas de mercadorias tributadas decorrente de 
pagamentos não contabilizados e suprimentos de caixa não comprovados. Diz mais, 
que ainda que a autuada estivesse em fase de implantação, houve sim vendas nos 
exercícios fiscalizados, que ocorreram vendas no exercício de 2000. Que o capital 
subscrito em 2000 foi de R$10.000,00 e os suprimentos no montante de 
R$13.595,22. Que o aumento do capital social ocorreu somente em 2006. Que as 
presunções do fisco são júris tantum e cabem prova em contrato. O contribuinte não 
apresentou nenhum documento comprobatório de suas alegações, tais como 
contrato de mútuo dos aportes de caixa realizados pelos sócios. Com essas 
considerações, julga procedente o auto de infração.

O contribuinte apresenta recurso voluntário, onde diz, em preliminar, sobre a 
ocorrência de erro material, pois, já foi constituído o crédito tributário relativo a esse 
período, ocorrendo assim, inovação para os períodos de 2000 e 2002. Sobre o 
mérito, diz que o levantamento fiscal considerou equivocamente como receitas as 
entradas, os aportes financeiros efetuados pelos sócios, cujos valores foram 
posteriormente integralizados ao capital social, tais despesas tinham a finalidade de 
suportar as despesas de implantação. E mais, que ficou demonstrado que a 
recorrente operava com bancos, sendo que as contas caixa e bancos tem a mesma 
natureza (contas patrimoniais) e funções, e suas operações não constituem qualquer 
ilegalidade, simulação ou omissão de receitas. Citando o art. 35, inciso IV, da lei nº 
1.288/2001, estabelece que a simples presunção não legitima a lavratura do auto de 
infração, o autor do procedimento deverá juntar os documentos capazes de 
comprovar a infração praticada. Requer a improcedência do auto de infração.   

A Representação Fazendária manifesta-se dizendo que a sentença de 
primeira instância deverá ser reformada, para que o contexto 4 seja julgado 
improcedente, e que confirme a procedência do crédito quanto ao contexto 5.  

Da análise dos autos, percebe-se que no procedimento fiscal realizado, 
levantamento da conta caixa – reconstituição, o agente do fisco incorreu em falha 
quanto ao contexto 4, pois, no período fiscalizado 2000, período esse, a empresa 
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estava em fase de implantação, conforme pode depreender do levantamento e do 
Diário da empresa.

Entretanto, quanto ao contexto 5, o trabalho detectou efetivamente a 
ocorrência de licitude, pois, ocorreu omissão de saídas pelos suprimentos ilegais de 
caixa e não foi ilidido em todo processo. Por isso, deve ser mantido neste 
Contencioso.  

Com essas considerações, entendo que o contexto 4, deve ser julgado 
improcedente e o contexto 5 julgado procedente, para que se faça justiça e a 
conseqüente reforma da sentença de primeira instância.

De todo exposto, rejeito a preliminar de decadência, argüida pela Recorrente. 
No mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2007/005384 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$28.399,33 (vinte e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e três 
centavos), referente ao campo 5.11, mais acréscimos legais; e julgar improcedente o 
valor de R$13.254,64 (treze mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e 
quatro centavos), referente ao campo 4.11.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


