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ACÓRDÃO Nº : 427/2010
PROCESSO : 2010/6640/500143         
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.884
RECORRENTE : CÉLIO BATISTA ALVES - ME
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.000.829-8

EMENTA: Saídas Desacobertadas de Documentação Fiscal. Conta Caixa.
Suprimento de Caixa Sem Comprovação de Origem de Numerário - A constatação
da existência de ingresso de recursos não comprovados na conta "Caixa" autoriza a 
presunção de ocorrência de saídas de mercadorias desacobertadas de documentos 
fiscais, não ilidida pelo contribuinte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do 
direito de defesa tendo em vista o prazo para defesa ser de apenas 20 dias, sendo 
que o CTN prevê o prazo de 30 dias, argüida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2010/000384 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário que 
lhe faz o valor de R$ 147.603,83 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e três reais 
e oitenta e três centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O 
conselheiro João Gabriel Spicker votou pela improcedência do auto de infração. O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo 
Sardinha, Marivanes Beserra Cruz e com voto vencedor Elena Peres Pimentel.
Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de novembro de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor total R$ 147.603,83 (cento e quarenta e sete 
mil, seiscentos e três reais e oitenta e três centavos), referente às saídas de 
mercadorias tributadas não escrituradas, constatadas através do levantamento da 
conta caixa, no exercício de 2009.

          A autuada foi intimada do auto de infração por via postal para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, comparecendo ao processo  
tempestivamente. 
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A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2010/000384 procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de: R$ 147.603,83, campo 4.11. 

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário  a este conselho,  argüiu preliminar  de cerceamento ao direito de defesa, 
pelo fato da lei estadual somente dar 20 (vinte) dias em contradição com o CTN que 
define prazo de 30 (trinta) dias,  e, quanto ao mérito, alega que o CTN, via do art. 
156, define uma das formas de extinção do crédito tributário, contida no inciso I, o 
pagamento. Que no presente caso ocorreu erro contábil no exercício de 2008 e que 
foi efetuado lançamento de estorno para regularização e que tal fato não trouxe 
nenhum prejuízo ao Erário Estadual. Requer a improcedência do feito. 

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

Visto, analisado e discutido o presente processo que trata de presunção de 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, por incorrer em saldo credor de caixa 
detectado por meio do levantamento da conta caixa.

Em preliminar, a Recorrente requer a nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista o prazo para defesa ser de apenas 
20 dias, sendo que o CTN prevê o prazo de 30 dias.

Entendo que tal preliminar não deve prevalecer, se a Recorrente entende que 
tal prazo vai de encontro ao Código Tributário Nacional e afronta os Princípios do 
Contraditório e da Ampla Defesa, deve procurar os meios legais e jurídicos próprios, 
visto que tal matéria não é da competência do Contencioso Administrativo Tributário.

Deste modo, conheço da preliminar argüida, nego-lhe provimento e passo à 
análise do mérito deste contencioso.

A presente demanda refere-se à omissão de saídas de mercadorias 
tributadas.

A reconstituição da conta caixa comprovou a existência de suprimento 
indevido sem documentos comprobatórios quanto a transferência entre as contas 
caixa e clientes.

Se, de fato, houve lançamento indevido no exercício de 2008, como alega a 
impugnante, a escrituração contábil deveria ter sido retificada a tempo, antes da 
ação fiscal. O procedimento adotado pelo sujeito passivo de efetuar o estorno do 
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lançamento no exercício seguinte não é correto e não serve para afastar o ilícito 
fiscal denunciado na inicial, pois um erro não justifica o outro.

A transferência entre contas caixa e cliente sem comprovação documental 
constitui-se em suprimento ilegal, caracterizando a omissão de saídas de 
mercadorias tributadas e, consequentemente, a falta de recolhimento do imposto 
devido, causando prejuízo à Fazenda Pública.

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

Face ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa tendo em vista o prazo para defesa ser de apenas 
20 dias, sendo que o CTN prevê o prazo  de 30 dias. No mérito, conheço do recurso
e nego-lhe provimento, voto para confirmar a decisão de primeira instância e julgar 
procedente o auto de infração.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 10 
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


