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ACÓRDÃO Nº. : 610/2009
PROCESSO : 2009/6860/500156
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.667
RECORRENTE : ARNITO PEGORARO ME
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.040.876-8

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas.  Suprimentos Ilegais de 
Caixa. Empréstimos sem Comprovação de Origem - Caracterizada a omissão de 
registro de saídas de mercadorias tributadas quando não comprovada a origem dos 
empréstimos.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº. 2009000135 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
9.198,28 (nove mil, cento e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), e R$ 
3.771,33 (três mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e três centavos), 
referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O 
Senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 12 dias do mês de novembro de 2009, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
12.969,61(doze mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
presumidas pela ocorrência de suprimento ilegal de caixa, conforme constatado por 
meio do levantamento da conta caixa reconstituição, relativo aos exercícios de 2005 
e 2006, lançados nos contextos 4 e 5.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo argüindo, em síntese, não concordar com 
o auto de infração, uma vez que o mesmo cobra um imposto indevido, pois como 
está comprovado não houve suprimento ilegal de caixa, pois os empréstimos 
contraídos pela empresa estão consumados com documentos legais e aprovados 
pelas leis comerciais tributárias e que a origem do dinheiro emprestado está 
devidamente comprovada por meio das declarações do Imposto de Renda e todos 
estão devidamente registrados na escrituração da empresa, portanto, pede pela 
improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo, percebe-se que o contribuinte 
contraiu empréstimos para suprir seu caixa, porém, em momento algum nos autos o 
mesmo trás provas suficientes para amparar a legalidade dos referidos empréstimos, 
portanto, entendo ser correta a exigência tributária.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº. 2009000135 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
9.198,28 (nove mil, cento e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), e R$ 
3.771,33 (três mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e três centavos), 
referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 26 dias do mês de novembro 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


