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ACÓRDÃO Nº. : 010/2010
PROCESSO : 2009/6640/500189
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.706
RECORRENTE : IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.388.431-5

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Suprimentos de Caixa 
Sem Comprovação de Origem e por Transferência de Numerários. Empréstimos 
Sem Documentos Hábeis. Reforço de Caixa - Caracteriza-se omissão de saídas de 
mercadorias tributadas quando adentra ao caixa numerários sem a devida 
comprovação de suas origens, resultando em saldo credor. 

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. 
2009/000548 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 15.723,28 (quinze mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e oito 
centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães 
Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 18 dias do mês de fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 15.723,28 
(quinze mil, setecentos e vinte três reais e vinte oito centavos), referente os meses 
de outubro e dezembro/2006, relativo a ocorrência da omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, em decorrência de suprimento de caixa não comprovado, 
constatado por meio do levantamento da conta caixa.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos, sendo lavrado termo de 
revelia.

Às folhas 32, a julgadora de primeira instância remete os autos à origem para 
saneamento.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário conforme exigido 
na inicial, mais acréscimos legais.
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Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário tempestivo, alegando que se considera suprimento ilegal de caixa quando 
a pessoa jurídica em sua contabilidade procede a escrituração de pagamentos 
efetuados com recursos advindos de receitas omitidas e não contabilizadas, 
provocando um saldo credor de caixa. Diz, também, que a simples ilação de que um 
indício de infração não autoriza a fiscalização a lavrar um auto de infração arrimado 
apenas na suposição que houve o ilícito. A autoridade fiscal se baseou nos saques 
de reforço do caixa para determinar os suprimentos ilegais de caixa, diz, também, 
que os contratos de mútuo juntados aos autos comprovam a origem do numerário. 
Ao final, 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 que exige ICMS em decorrência de 
suprimentos de caixa não comprovados entendo ser a mesma correta, uma vez que, 
como se percebe nos autos a empresa adentra em seu caixa no exercício de 2005 
valores relativos a transferência de numerários, reforço de caixa, e também 
empréstimos sem apresentar documentos que comprovem a origem de tais 
lançamentos, fato este que ocasionou a diminuição do saldo de caixa no exercício 
de 2006, portanto, entendo ser correta a exigência.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº. 2009/000548 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 15.723,28 (quinze mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e oito 
centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


