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ACÓRDÃO Nº:520/2009
PROCESSO Nº: 2009/6640/500046
REEXAME NECESSÁRIO: 2646
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: W M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSAS LTDA

EMENTA: ICMS. Levantamento da Conta Caixa. Saída de Mercadorias Tributadas 
Não Registradas no Livro Próprio. Suposto Suprimento Ilegal de Caixa.  
Empréstimos de Sócios – Não deve prevalecer a reclamação fiscal em virtude de 
descaracterização da infração denunciada por meio de documentação, apresentada 
pelo contribuinte, que comprova a legitimidade dos empréstimos efetuados.  

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 julgou improcedente o auto de infração nº 2009/00098 no valor de R$. 
8.835,18 (oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), referente o 
campo 4.11. 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 29 de julho de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em dois contextos:
4.1 – Recolher o ICMS na importância de R$. 8.835,18 (oito mil, oitocentos e trinta e 
cinco reais e dezoito centavos), referente a saída de mercadorias não registradas no 
livro fiscal próprio, relativo ao período de 01.01.06 a 31.12.06, conforme apurado no 
levantamento da conta caixa, em função do suprimento ilegal do caixa, injeção de 
empréstimo de Hugo e Tatiana, na importância de R$ 26.000,00 cada, totalizando o 
valor de R$. 52.000,00.

5.1 - Recolher o ICMS na importância de R$. 6.185,65 (seis mil, cento e oitenta e 
cinco reais e sessenta e cinco centavos), referente a saída de mercadorias não 
registradas no livro fiscal próprio, relativas ao período de 01.01.07 a 31.12.07, 
conforme foi constatado por meio do levantamento conta caixa, em função do saldo 
credor de caixa nos meses de janeiro a outubro de 2007.

Intimado, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, aduzindo: que o 
aporte de caixa não se deu de forma alguma por meio ilegal, que tanto Tatiana como 
Hugo, emprestaram o valor de R$. 26.000,00 cada um, devidamente lançados no 
livro caixa, e demonstrados nas declarações de imposto de renda dos dois 
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financiadores, conforme contratos, e quanto o item 5, que por não ter encontrado em 
seus arquivos  documentos que pudessem contrapor as alegações do agente 
fiscalizador, reconhece sua responsabilidade quanto a dívida lançada, requerendo 
para que seja desconsiderada como a infração descrita no contexto 4.1.

A julgadora de primeira instância, em sentença, diz que analisando os autos, 
verificou que razão assiste a autuada com relação ao contexto 4, os quais estão 
respaldados por contratos e foram devidamente informados nas declarações de 
ajuste anual – imposto de renda, julgando procedente em parte o auto de infração nº 
2009/000098, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$.6.185,65 (seis mil, cento e oitenta  e cinco reais e sessenta e cinco 
centavos), campo 5.11, mas acréscimos legais e absolvendo do valor de 
R$.8.835,18 (oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), campo 
4.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
confirmação da sentença.

Intimado via AR, da sentença de primeira instância e parecer da REFAZ, o 
contribuinte não se manifestou.

Em despacho do Chefe do CAT, este diz que considerando que o contribuinte 
não recorreu da parte condenatória da sentença de primeira instância, a qual é 
considerada definitivamente julgada, e que o valor absolvido é superior a R$. 
1.000,00, que observando o Parágrafo único do Art. 58, da Lei 1.288/2001, está 
sujeito ao duplo grau de jurisdição, determina o prosseguimento do feito tão somente 
em relação ao valor absolvido de R$. 8.835,18, campo 4.1.

Observa-se que razão assiste ao contribuinte com relação ao campo 4.1, vez 
que os empréstimos das duas pessoas físicas nos valores de R$. 26.000,00 (vinte e 
seis mil reais) cada um, lançados a débito na conta caixa, estavam respaldados por 
contratos e foram devidamente informados nas declarações de ajuste anual -
imposto de renda.

Diante do exposto, em razão de que estava em julgamento somente a parte 
absolvida, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a decisão de 
primeira instância na parte que julgou improcedente o auto de infração nº 
2009/00098 no valor de R$.8.835,18 (oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e 
dezoito centavos), referente o campo 4.11.

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 12 dias do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


