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ACÓRDÃO Nº : 629/2009 
PROCESSO Nº : 2006/7240/501195
REEXAME NECESSÁRIO Nº : 2.703
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO : A C RIBEIRO SUPERMERCADO
INCRIÇÃO ESTADUAL : 29.057.998-8

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Suprimentos Ilegais. As Provas 
Apresentadas pelo Contribuinte Ilidem o Feito – Não há que prosperar o auto de 
infração baseado em levantamento da conta caixa, uma vez comprovados o registro 
e a origem dos suprimentos. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 2006001909 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 20.068,93 (vinte mil, sessenta e oito 
reais e noventa e três centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena 
Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês de novembro 
de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto. 

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha 

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de 
R$ 20.068,93 (vinte mil, sessenta e oito reais, noventa e três centavos), referente a 
omissão de saída de mercadorias tributadas, constatado através do levantamento 
conta caixa, como suprimento indevido, visto a não comprovação do ingresso e 
origem dos recursos no caixa do estabelecimento, referente ao exercício de 2001. 

A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva argüindo 
preliminar de nulidade do auto de infração, por apresentar defeito formal insanável e 
cerceamento do direito de defesa, por falta de clareza nos valores demonstrados e 
cobrados. Do mérito, alega que não utilizou suprimentos ilegais, os valores lançados 
são de origem legal e estão lançados na declaração do imposto de renda do 
exercício de 2001; que em 02/01, 01/02 e 01/03 foram feitos empréstimos do Sr. 
Antonio Carlos Ribeiro, todos lançados no livro diário; que em 17/07 foi feito 
alteração de capital de R$ 60.000,00 para R$ 150.000,00, sendo R$ 30.000,00 de 
lucros acumulados e R$ 60.000,00 referente a transferência de empréstimo da 
pessoa do Sr. Antonio Carlos Ribeiro; afirma ainda que os empréstimos para reforço 
de caixa totalizaram R$ 60.000,00 e não R$ 180.000,00, conforme lançado no 
levantamento; que no levantamento o caixa escritural o saldo inicial era de R$ 
9.938,88 e sucessivamente até o caixa final em 31/12/2001 de R$ 22.502,83, 
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valores que batem com os lançamentos contábeis no livro diário; que deve-se levar 
em conta o caixa escritural e não o caixa fiscal. 

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento.

          À folha 40, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando o 
campo 4.13 para Art. 57, inciso III da Lei 888/96, com nova redação dada pela Lei 
1121/2000 e Art. 4º, inciso I da Lei 888/96, o campo 4.15 para Art. 61, inciso II, 
alínea “a” da Lei 888/96, com redação dada pela Lei 1121/00, do auto de infração.

          A autuada apresenta impugnação com as mesmas alegações já apresentadas 
em manifestação anterior.

          A julgadora de primeira instância determina que o processo retorne 
novamente a origem para que o contribuinte seja intimado a assinar a impugnação 
apresentada, seja comprovada a intimação do sujeito passivo e a comprovação da 
tempestividade da impugnação.

          Foi juntado AR e intimação do Termo de Aditamento, bem como cópia do AR 
da nova intimação para assinar impugnação apresentada.  

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente.          

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

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

Em análise aos autos, verifica-se que os empréstimos concedidos pela
pessoa física a pessoa jurídica, no total de R$ 60.000,00 (fls. 67), não foram 
quitados e posteriormente foram convertidos em aumento de capital, juntamente 
com os lucros acumulados no valor de R$ 30.000,00, no total de R$ 90.000,00, que 
se somando ao capital social anterior de R$ 60.000,00 passou a totalizar R$ 
150.000,00; tudo registrado no livro diário (fls. 23/28) e declaração do imposto de 
renda do ano calendário 2001 (fls.31/35). Desta forma, não há que se falar em 
suprimentos ilegais de caixa, uma vez comprovado o lançamento dos respectivos 
fatos nos livros contábeis e comprovada a origem dos recursos.

Dado o exposto, no mérito, em reexame necessário, voto pela confirmação da 
sentença de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração 2006/0019019 
e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 20.068,93 (vinte 
mil, sessenta e oito reais e noventa e três centavos).  
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 10 dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator e Autor do Voto

Representante Fazendário


