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ACÓRDÃO Nº : 207/2010
PROCESSO Nº : 2009/6640/500490
REEXAME NECESSÁRIO : 2.852
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : RÁPIDO AMAZONAS LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.002.890-6

EMENTA: Suprimentos Ilegais de Caixa. Apuração de Saldo Fiscal. Constatação de 
Não Ocorrência de Saldo Credor – Não prevalece o lançamento quando, após os 
ajustes fiscais, o saldo de caixa permanecer devedor.

Suprimentos Ilegais de Caixa. Equívoco na Elaboração do Levantamento. 
Lançamento Indevido de Omissões. Ajustes Efetuados – Exclui-se da exigência 
tributária os valores lançados equivocadamente após efetuados os ajustes 
necessários.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração 2009/001561 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos 
reais), e R$ 5.431,60 (cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta 
centavos), referentes ao campo 4.11 e parte do campo 5.11, respectivamente. O Sr. 
Juscelino Carvalho de Brito 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 21 dias do mês de junho 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$ 
17.228,77 (dezessete mil, duzentos e vinte oito reais e setenta e sete centavos), 
referente a venda de mercadorias tributadas, não escrituradas em livro fiscal próprio, 
presumido pela ocorrência de suprimentos ilegais de caixa, referente aos exercicios 
de 2007 e 2008, lançados nos contextos 4 e 5, respectivamente.

A autuada foi intimada, não compareceu ao processo, incorrendo em revelia.
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A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 10.097,17, parte do campo 5.1 e absolvendo os valores de R$ 1.700,00, campo 
4.1 e R$ 5.431,60, parte do campo 5.1.

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 despacho de folhas 53, a chefe do CAT, considerando que a parcela do 
crédito tributário julgada improcedente nos contextos 4 e 5 supera o valor de alçada, 
submete o feito ao duplo grau de jurisdição, nos termos dispostos no parágrafo 
único, do art. 58, da Lei 1.288/2001, determinando o julgamento do mesmo pelo 
COCRE.

Analisado e discutido o presente processo em relação aos valores julgados 
improcedentes em primeira instância, uma vez que somente os mesmos estão sob 
análise no momento.

Quanto ao valor lançado no contexto 4, que exige ICMS por suprimentos 
ilegais de caixa, analisando o levantamento efetuado pela autoridade lançadora, o 
mesmo lançou nas colunas destinadas aos ajustes da auditoria o suprimento ilegal 
de caixa, porém, quando apurado o saldo fiscal de caixa não se constatou omissão 
de saidas de mercadorias tributadas, portanto, equivocou-se a autoridade fiscal.

Em relação ao contexto 5, o saldo de caixa do exercício anterior encontra-se 
corretamente transportado, porém, ao efetuar as inclusões e exclusões restou 
comprovado que houve alteração nos valores referentes a omissão de saidas de 
mercadorias tributadas, fato este percebido pela julgadora de primeira instância que 
refez os cálculos e absolveu o contribuinte do valor que foi exigido indevidamente.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
2009/001561 para absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores 
de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), e R$ 5.431,60 (cinco mil, quatrocentos e 
trinta e um reais e sessenta centavos), referentes ao campo 4.11 e parte do campo 
5.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


