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ACÓRDÃO Nº: 75/2009
PROCESSO Nº: 2003/6010/000646 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.259
RECORRENTE: QUASE TUDO COM MAT ELETRO ELETRON E FERR LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Conta Caixa. Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Suprimentos
Ilegais - A constatação de suprimentos ilegais na conta caixa, de modo a mascarar 
saldo credor, indica omissão de saídas de mercadorias tributadas, não afastada pelo 
sujeito passivo.  

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 de nº 
2003/000914 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$7.664,01 (sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e um centavo), 
R$8.426,19 (oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), 
R$11.184,95 (onze mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), 
R$10.086,65 (dez mil, oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), e 
R$7.725,58 (sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), 
referente os campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 25 de março de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$45.087,38 (quarenta e cinco mil, 
oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), referente às saídas de mercadorias 
tributadas, não registradas nos livros próprios, nos exercícios de 1998 a 2002, 
constatadas através do levantamento da conta caixa.
       

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestivamente, com as seguintes alegações: 

Que o levantamento da conta caixa de 1998 é de outra empresa, portanto o 
auto de infração é totalmente nulo; que a suposta omissão de vendas não existiu; 
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que a empresa registrou um lucro bruto na conta mercadorias; que os sócios tiraram 
recursos próprios gerados por outras atividades para aplicar na empresa; que o 
auditor considerou os recursos dos sócios e de terceiros, depositados na conta 
corrente da empresa e devidamente contabilizados, como sendo suprimentos ilegais 
de caixa; que os recursos dos sócios foram incorporados ao patrimônio da empresa 
com aumento de capital em 2003.

O processo foi devolvido ao autuante que emitiu parecer às fls. 412/414 e fez 
juntada do levantamento da conta caixa do exercício de 1998 (fls. 415/416).

Foi lavrada sentença de primeira instância julgando pela procedência do feito 
e o contribuinte apresentou recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes (fls. 
428/450).

O Representante Fazendário manifestou-se pela confirmação da sentença 
singular.

O Conselho de Contribuintes julgou pela nulidade dos atos a partir das fls. 417 
conforme Certidão de Julgamento às fls. 478. 

O processo foi devolvido ao órgão preparador (fls. 481-v) para intimação do 
sujeito passivo a fim de se manifestar sobre os documentos às fls. 412/416 no prazo 
de dez dias.

O contribuinte foi intimado da juntada dos documentos por ciência direta, 
apresentando impugnação com as mesmas alegações anteriores (fls. 488/491).

O processo foi encaminhado à agência de atendimento para intimar o 
contribuinte a fim de regularizar a representação do advogado que assinou a peça 
defensória.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo nos valores de R$ 7.664,01, campo 4.11, no valor de 
R$ 8.426,19, campo 5.11, R$ 11.184,95, campo 6.11, R$ 10.086,65, campo 7.11 e 
R$ 7.725,58, campo 8.1, todos com os acréscimos legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar e no mérito cita 
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os mesmos argumentos da impugnação. Pede que seja julgado nulo o auto de 
infração por ter sido o levantamento feito pelo Auditor responsável baseando seus 
dados em conta caixa diversa da empresa autuada, e que o erro cometido no 
pretérito dos autos acarreta a nulidade dos fatos posteriores. 

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do  auto de infração. 

Em análise aos autos verifica-se que o levantamento da conta caixa relativo 
ao primeiro trimestre do exercício de 1998, às fls. 05, e a descrição dos suprimentos 
ilegais, às fls. 09, de fato referem-se a outra empresa, contudo, o autuante anexou às 
fls. 415/416 o levantamento correto, do qual a autuada foi devidamente intimada. 

As declarações de imposto de renda das pessoas físicas dos sócios 
comprovam que não existiram rendimentos líquidos suficientes para efetuar os 
aportes financeiros realizados nos períodos fiscalizados.

Os documentos apresentados pela impugnante, juntamente com as peças 
defensórias, não são suficientes para comprovação de suas alegações, de que os 
depósitos na conta corrente da pessoa jurídica foram provenientes de recursos 
próprios dos sócios e de terceiros.

O aumento de capital no exercício de 2003 foi posterior ao período auditado, 
embora não tenha sido comprovado.

O fato da empresa apresentar lucro bruto na conta mercadorias nos exercícios 
fiscalizados não ilide a ação fiscal, pois o levantamento conclusão fiscal é elaborado 
com base nos livros fiscais (entradas, saídas, inventário) e o levantamento da conta 
caixa tem como fundamento os livros contábeis.

Com estas considerações, entendo que é eficaz a exigência do crédito 
tributário constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações da recorrente não 
foram suficientes para ilidir a ação fiscal.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância julgar PROCEDENTE o auto de infração 
nº 2003/000914, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários no valor de R$ 7.664,01 (sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e 
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um centavo), campo 4.11, no valor de R$ 8.426,19 (oito mil, quatrocentos e vinte e 
seis reais e dezenove centavos), campo 5.11, no valor de R$ 11.184,95 (onze mil, 
cento e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), campo 6.11, no valor de 
R$ 10.086,65 (dez mil, oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), campo 7.11, 
e no valor de R$ 7.725,58 (sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e 
oito centavos), campo 8.11, todos os valores acrescidos das cominações legais.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


