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ACÓRDÃO Nº:428/2009
PROCESSO: 2006/6640/500275
REEXAME NECESSÁRIO: 2.625
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: EMBALE EMBALAGENS DE PLAST E PAPEL LTDA.

EMENTA: Levantamento Conta Caixa. Auditoria Laborada Com Erros. Manutenção 
no Passivo de Obrigações Já Pagas. Suprimentos Ilegais. Cheques Emitidos e 
Levados a Conta Caixa - Apresenta nulidade o lançamento que não atende as boas 
técnicas de auditoria, que não investiga de forma mais aprofundada o suposto ilícito.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração nº. 2006/001015. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de 
auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 02 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: O contribuinte é autuado pelo fato de a escrituração contábil indicar 
suprimento de caixa não comprovado, pela manutenção no passivo de obrigações já 
pagas (saldo credor fictício), permitindo a presunção de omissão de vendas de 
mercadorias tributadas sem o pagamento do imposto. Ressalvada ao contribuinte a 
prova da improcedência da presunção. Deverá recolher ao cofre do erário público 
Estadual o ICMS na importância de R$ 59.114,48 (cinqüenta e nove mil, cento e 
quatorze reais e quarenta e oito centavos), relativo ao exercício de 2002, conforme 
constatado por meio da conta caixa.

A autuada foi intimada (fls. 469), apresentou impugnação tempestiva, de 
folhas 472/478, alegando, em síntese, que os levantamentos técnicos possuem 
equívocos facilmente detectáveis através dos livros diários e razão e que inexiste o 
suprimento ilegal de caixa, que o total sintético da conta clientes ou falta de relação 
analítica de cliente não é prova de suprimentos de caixa, uma vez que tem saldo a 
receber de clientes e que o fisco não comprovou o pagamento; que o fisco não 
comprovou o pagamento das supostas obrigações pagas e não baixadas, também 
não comprovou a base de cálculo encontrada para cobrar o presente crédito 
tributário, que utilizou como meio de prova a presunção que não é prova jure et jure, 
que a presunção é meio de prova inidôneo.
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Às folhas 3.172, os autos são devolvidos ao órgão preparador para que seu 
titular solicite ao autuante que preste esclarecimentos e manifestação no sentido de 
elucidar dúvidas: Esclarecimento no que se refere ao suprimento ilegal de caixa, em 
especial, ao pagamento das duplicatas, demonstrando de que forma foi constatado o 
ilícito fiscal, esclarecer também se os débitos da conta caixa, detectados como 
suprimentos ilegais no levantamento estão lançados no livro diário, juntamente com 
outros créditos sob outra nomenclatura.

Às folhas 3.509, a julgadora de primeira instância volve os autos à origem 
para que se cumpra o despacho exarado às folhas 3.171, organizando o processo 
em anexos, tantos quantos forem necessários, com as respectivas capas 
processuais e em numeração seqüencial.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo, sem 
julgamento de mérito.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar nulo o auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Analisado e discutido o presente processo que trata da cobrança de ICMS, 
pelo fato de a escrituração contábil indicar a manutenção no passivo de obrigações 
já pagas.

Como se verifica nos autos, ao ser solicitado a se manifestar, o autuante 
informou que foram emitidos e compensados diversos cheques e utilizados para o 
pagamento de obrigações, lançados a débito na conta caixa, sem documentos que 
respaldassem tais lançamentos e sem a respectiva contrapartida na conta 
fornecedores. 

Todos os fatos acima narrados foram percebidos pela julgadora de primeira 
instância que entendeu que tais operações correspondem a indícios da existência de 
pagamentos não contabilizados que deveriam ter sido investigados mais 
profundamente de forma a comprovar a omissão de saída de mercadorias 
tributadas, conforme descrito na inicial e que os pagamentos efetuados pela conta 
banco através de cheques compensados não podem ser considerados pura e
simplesmente como suprimentos ilegais de caixa.

Para se afirmar que a operação efetuada pelo contribuinte apresenta indícios 
de omissão de saídas de mercadorias tributadas, sem o devido recolhimento do 
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imposto, deve-se comprovar tal ilação, pois a tese suscitada de que o sacado emite 
cheque para o pagamento de suas obrigações, o qual é liquidado na compensação, 
havendo o respectivo débito na conta bancária da empresa, por si só não comprova 
a infração denunciada, sendo necessária uma verificação mais aprofundada na 
movimentação de débitos e créditos ocorrida no caixa, bem como a verificação dos 
beneficiários dos cheques emitidos, buscando, numa outra linha de raciocínio, 
evidencias quanto a ocorrência de pagamentos não contabilizados, devendo o 
auditor perquirir o destino dos mesmos e face a estes decidir por sua relação ou não 
com omissões de saídas de mercadorias tributadas. 

Pelo exposto em reexame necessário, voto confirmando a decisão de primeira 
instância, que julgou nulo o auto de infração nº. 2006/001015.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


