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ACÓRDÃO Nº : 419/2010
PROCESSO : 2009/6420/500081
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.837
RECORRENTE : LAURIANY C. COELHO
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.345.374-8

EMENTA: Levantamento do Movimento Financeiro. Despesas Suplantam Receitas. 
Suprimento Ilegal de Caixa – Lícita a exigência tributária quando as despesas são 
superiores as receitas praticadas e a disponibilidade financeira do mutuário não é 
comprovada para suprir o empréstimo.

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 nº 2009/001071 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
666,77 (seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), R$ 3.276,91 
(três mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), R$ 8.367,34 
(oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), e R$ 
17.320,80 (dezessete mil, trezentos e vinte reais e oitenta centavos), referentes aos 
campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya 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 
30 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
29.631,82 (vinte nove mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos),
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas nos livros próprios, 
presumida pela ocorrência de receitas inferiores ao valor das despesas efetivamente 
realizadas, relativo aos exercícios de 2004 a 2007, lançados nos contextos 4 a 7,
respectivamente, detectado por meio do levantamento do movimento financeiro. 

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Às folhas 175, a julgadora de primeira instância retorna os autos a origem 
para saneamento.

Às folhas 260/263, o autor do procedimento emite parecer.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenado o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, não arguiu preliminar e, no mérito, diz que 
não cabe a ela comprovar a capacidade econômica das pessoas que lhe 
emprestaram o dinheiro, basta apenas reconhecer as assinaturas em cartório e 
assinar as notas promissórias e que o contrato de compra e venda de veículo usado 
e a declaração de venda de imóvel residencial referem-se a pessoa física que não 
deve ser confundida com pessoa jurídica. Vem, ao final, pedir pela improcedência do 
auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS, uma vez 
que, por meio do levantamento financeiro detectou-se que o contribuinte teve suas 
despesas superiores às receitas auferidas, fato este que leva a presunção de 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, em seu recurso o contribuinte 
apresenta um contrato de mútuo, porém, ao consultar a disponibilidade financeira do 
mutuante observou-se que o mesmo não dispõe do referido valor e também não se 
encontra declarado o referido empréstimo, portanto, entendo que cabe razão a 
Fazenda Pública de exigir o imposto devido.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2009/001071 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 666,77 (seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), 
R$ 3.276,91 (três mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), R$ 
8.367,34 (oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), e R$ 
17.320,80 (dezessete mil, trezentos e vinte reais e oitenta centavos), referentes aos 
campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 10
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


