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ACÓRDÃO Nº:    24 /2009
PROCESSO Nº: 2007/6860/500936 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.277
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: LOJA DO PINTOR LTDA

EMENTA: ICMS. Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Presunção de 
Ocorrência de Saídas de Mercadorias Tributadas em Razão de Suprimentos 
Ilegais na Conta Caixa. Indevida a exigência do crédito tributário por suprimento 
ilegal de caixa, quando produzida prova material da improcedência da presunção. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
na parte que absolveu o sujeito passivo nos valores de R$3.482,45 (três mil, 
quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), e R$23.412,66 
(vinte e três mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e seis centavos), referentes 
aos campos 5.11 e 7.11, respectivamente. O COCRE conheceu e deu provimento 
ao Recurso Voluntário para julgar improcedente os valores de R$3.541,21 (três 
mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos), e R$25.993,22 
(vinte e cinco mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), 
referentes aos campos 4.11 e 6.11, respectivamente. Os Srs. Daniel Almeida Vaz 
e Gaspar Maurício Mota de Macedo fizeram sustentações orais pelo Sujeito 
Passivo e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, João Gabriel Spicker e 
Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de 
fevereiro de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 56.429,54 (cinqüenta e seis 
mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinqüenta e quatro centavos), referente a 
falta de recolhimento do ICMS, por suprimentos ilegais ao caixa escritural nos 
exercícios fiscais de 2005 e 2006, constatado através do levantamento da conta 
CAIXA.

    A autuada foi intimada, por ciência direta, apresentando defesa no prazo 
legal.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente 
em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nas 
importâncias de R$ 3.541,21, campo 4.11 e R$ 25.993,22 campo 6.11 com os 
acréscimos legais e absolver dos valores R$ 3.482,45 campo 5.11 e R$ 23.412,66 
campo 7.11, sendo estes relativos aos suprimentos ilegais de caixa de 2005 e 
2006, fls. 14, 19 e 20, que foram levados para o levantamento da conta caixa 
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reconstituição e apurado a omissão de vendas, as quais já foram cobrados nos 
campos 4.11 e 6.11.

A REFAZ recomenda a manutenção da sentença de primeira instância.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar e, no mérito, 
alega a inconformidade com a incidência da cobrança direta dos valores 
identificados como suprimentos ilegais, sendo que estes valores já integram o 
crédito tributário originado da reconstituição do caixa, incidindo uma dupla exação, 
caracterizando bi tributação nos contextos 5.1 e 7.1, que não ocorreram 
suprimentos ilegais ao caixa escritural visto que as entradas foram atestadas por 
contratos de mútuo, contabilizados, atestada a capacidade dos sócios, Que em 
2006, a empresa quitou um valor de R$ 96.000,00, referente aos empréstimos, o 
que se comprova pelos registros contábeis anexos ao recurso. Que o lançamento 
a débito do caixa das devoluções de cheques sem fundos, atende a mera 
exigência contábil da demonstração da contra partida, do crédito efetuado na 
conta banco e débito da conta caixa. Que em 2005, as compras de mercadorias 
tributadas alcançaram um volume apenas de 12% do total das mercadorias 
adquiridas, e em 2006 este percentual foi de apenas 7%, sendo a maioria de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, devendo ser feita a 
proporcionalidade em relação a considerada omissão de saídas de mercadorias 
tributadas. Requer a redução da base de cálculo em 29.41%, conforme determina 
o ordenamento tributário estadual. Requer ainda a improcedência do auto de 
infração.

A REFAZ recomendou a confirmação da procedência dos créditos 
referentes aos contextos 4.1 e 7.1, sendo admissível todavia a redução do crédito 
reclamado no contexto 4.1, do  auto de infração, em 29.41%. 

Quanto a parte absolvida pela julgadora de primeira instância, entendo ter 
acertado, visto que quanto a exigência relativa aos contextos 5.1 e 7.1 o autuante 
reconstitui a conta caixa do sujeito passivo, tributando diretamente os valores tidos 
como suprimentos indevidos, conforme se verifica nos autos. Todavia, nos 
levantamentos da Conta Caixa – Reconstituição, para os exercícios 2005 e 2006, 
contexto 4.1 e 6.1, tais expurgos já foram realizados, estando configurada sua 
repercussão nos meses seguintes, não cabendo, portanto, nova exigência.  

Os suprimentos de caixa efetuados pelos sócios, desde que restem 
comprovadas a origem e o efetivo ingresso dos recursos no patrimônio da pessoa 
jurídica, devem ser considerados como atos lícitos e não geradores de presunção 
de omissão de receita.

A comprovação da capacidade financeira da pessoa dada como supridora, 
também é necessária, a qual foi solicitado através da Resolução nº 099/2008 do 
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Presidente do COCRE, fls. 201, e respondido pelo ofício nº 010/2008 da Delegacia
da Receita Federal em Palmas, fls.202, afirmando que as declaração de Ajuste 
Anual, exercício de  2007, da Sra. Dulcimar Leles Almeida Souza e Ismael Antonio 
de Souza, foram entregues e no quadro ¨Declaração de Bens e Direitos¨ das 
Declarações de Ajuste dos mesmos períodos, desses contribuintes, constam 
créditos por empréstimos à empresa requerente.

A prova está na escrita contábil da empresa, atestando a regularidade da 
transação, em face dos documentos que a comprova, fls. 144/145, não há como o 
fisco insistir na sua posição de presunção de omissão da receita, outrossim a 
simples presunção da omissão da receita não gera a obrigação do pagamento do 
imposto, por haver a necessidade de tal fato ficar comprovado.

Portanto, a diferença apontada na inicial, relativamente aos contextos 4.11 
e 6.11, no meu entendimento, não caracteriza omissão de vendas de mercadorias. 
Por todo o exposto, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para 
considerar improcedente o auto de infração relativamente a esses contextos.

Diante do exposto, voto, no mérito, em reexame necessário, por confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que absolveu o sujeito passivo nos valores 
de R$ 3.482,45 (três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco 
centavos) e R$ 23.412,66 (vinte e três mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e 
seis centavos) referentes aos campos 5.11 e 7.11 respectivamente, conheço e 
dou provimento ao Recurso Voluntário para julgar improcedente os valores de R$ 
3.541,21 (três mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos) e R$ 
25.993,22 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e dois 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 6.11 respectivamente. 

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

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


