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ACÓRDÃO Nº : 363/2010
PROCESSO : 2010/6040/502675         
IMPUGNAÇÃO : 87
IMPUGNANTE : COELHO & BURLAMAQUI LTDA
IMPUGNADA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL: 29.053.883-1

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Omissão de Saídas de Mercadorias 
Tributadas - É devida a exigência do crédito tributário quando constatada a 
existência de saldo credor da conta, o que autoriza a presunção de ocorrência de 
saídas de mercadorias desacobertadas de documentos fiscais.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e por maioria, negar-lhe provimento, para 
julgar procedente o auto de infração 2010/001782 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 10.207,36 (dez mil, duzentos e 
sete reais e trinta e seis centavos) e R$ 6.036,85 (seis mil, trinta e seis reais e 
oitenta e cinco centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. Os conselheiros João Gabriel Spicker e Rubens Marcelo 
Sardinha votaram pela improcedência do auto de infração. 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, Marivanes Beserra Cruz e Regina Alves Pinto. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 29 dias do mês de setembro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

CONS. AUTORA DO VOTO VENCEDOR:Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 16.244,21 (dezesseis mil,
duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos),  referente a saída de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, constatado por meio do 
levantamento da conta caixa, relativo aos exercícios de 2007 e 2008, lançados nos 
contextos 4 e 5, respectivamente.

    A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação desistindo 
expressamente do julgamento de primeira instância, alegando que a empresa emite 
o cheque para ingresso no caixa e, posteriormente, essa quantia é utilizada para 
pagamento de duplicatas e fornecedores, tudo a critério administrativo da empresa, 
por esta razão, todo débito do caixa sob o título “cheque compensado” possui sua 
contrapartida na conta bancos.
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Portanto, não há como acusar a empresa de suprimentos ilegais de caixa, 
pois o ingresso do numerário tem origem na própria conta da empresa, cujo dinheiro 
ali existente foi inicialmente registrado na mesma conta caixa.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou julgar 
procedente o contexto 4 e nulo o contexto 5 do auto de infração.

    
Ficou constatado que este auto de infração resultou de saldo credor de caixa, 

proveniente de omissões constatadas nos levantamentos elaborados referentes aos 
exercícios de 2005 e 2006, que deram sustentação ao auto de infração nº 
2010/001307.

A constatação na escrituração contábil da Autuada de saldo credor  de caixa 
caracteriza a presunção de ocorrência do fato gerador do imposto, nos termos do 
art. 21, inciso I, alínea “a” da Lei 1.287/01, senão vejamos:

Art. 21 Presume-se ocorrido o fato gerador do 
imposto, salvo prova em contrário:

I- O fato de a escrituração indicar

a) existência de saldo credor ou recursos não 
comprovados na Conta Caixa ou equivalente, ou a 
manutenção, no passivo, de obrigações já pagas ou 
inexistentes, 

b).................................................

Esse fato autoriza a presunção de saída de mercadoria ou prestação de 
serviço tributáveis desacobertadas de documento fiscal.

Face ao exposto, no mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento,  
julgo procedente o auto de infração 2010/001782 e condeno o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 10.207,36 (dez mil, duzentos e 
sete reais e trinta e seis centavos) e R$ 6.036,85 (seis mil, trinta e seis reais e 
oitenta e cinco centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Conselheira Autora do Voto Vencedor

Representação Fazendária


