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ACÓRDÃO Nº : 622/2009
PROCESSO Nº : 2009/6040/500896
REEXAME NECESSÁRIO: 2696
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : EQUATORIAL ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS LTDA- EPP
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.395.395-3

EMENTA: ICMS. Falhas na Elaboração do Levantamento da Conta Caixa. 
Desconsideração de Documentos Hábeis a Demonstrar a Origem do Numerário -
Não deve prosperar o lançamento quando desconsiderados documentos que 
comprovam a legitimidade da origem do numerário ingresso no caixa da empresa.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 2009/000448 e absolver o sujeito 
passivo da imputação no valor de R$ 13.648,17 (treze mil, seiscentos e quarenta e 
oito reais e dezessete centavos). O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens 
Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de 
novembro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
13.648,17 (Treze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) 
decorrente de omissões de registro de saídas de mercadorias tributadas, 
caracterizadas por suprimentos de caixa não comprovados, independentemente da 
existência de saldo devedor final, relativo ao período de 01/08/2006 a 31/12/2006, 
conforme demonstrado através do levantamento da conta caixa.

A autuada foi intimada por ciência direta em 29/04/2009, apresentou 
impugnação tempestiva, não argüiu preliminar e, no mérito, aduz que não tendo 
movimentação de entrada e saídas de mercadorias, conforme comprova por meio de 
cópias dos livros de entradas, saídas, apuração de ICMS e inventário, não poderá 
recolher ao tesouro estadual a importância mencionada no referido auto de infração, 
pois para existir imposição tributária deverá haver um fato gerador, uma vez que não 
se tributa o que não se compra e nem vende.

Afirma, também, que a origem da entrada de recursos no valor de R$ 
80.283,33, é devidamente legal por tratar-se de empréstimo efetuado através de 
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contrato de mútuo com a empresa EMCAM ENGENHARIA LTDA, que se encontra 
devidamente registrado nos livros fiscais diário e razão, ao final, requer pela 
improcedência do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo.

Em manifestação às folhas 71/72, a Representação Fazendária deduz que 
embora seja adequada a decisão de primeira instância, considerando outros 
elementos de provas acostados aos autos, recomenda ser mais oportuna a reforma 
da decisão de primeira instância para que seja julgada improcedente a presente 
reclamação.

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

Em despacho de fls. 78, o chefe do CAT, considerando que o valor absolvido 
é superior a R$ 1.000,00, que observando o parágrafo único do art.58, da Lei nº 
1288/01, está sujeito a duplo grau de jurisdição, distribui o processo para julgamento 
pelo COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo, restou constatado que o 
auditor não laborou em observância às técnicas de auditorias recomendadas, pois 
apesar de efetuada a reconstituição da conta caixa, a autuação foi feita diretamente 
do valor constante do formulário suprimento ilegal, sem considerar as omissões 
apuradas na referida reconstituição. Não restou demonstrada a omissão de registro 
de saída.

Dessa forma, no mérito, em reexame necessário, voto reformando a decisão 
de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração n° 2009/000448, e 
absolver o sujeito passivo da imputação no valor de R$ 13.648,17 (treze mil, 
seiscentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 10 dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


