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ACÓRDÃO N.º: 460/2010
PROCESSO Nº: 2010/6040/502296
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2.954
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: WELFARE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INCRIÇÃO ESTADUAL: 29.064.361-9

EMENTA: Conta Caixa. Suprimentos Ilegais. Cheques Lançados à Débito da Conta 
Caixa – É nulo o lançamento que não identifica com clareza o ingresso do numerário 
considerado ilegal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou nulo o auto de infração e extinto sem julgamento de mérito. Voto divergente 
da conselheira Elena Peres Pimentel que votou pela procedência do auto. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam 
refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel e com voto vencedor Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão 
de julgamento ao 1º dia do mês de dezembro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
3.867,70 ( três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), referente 
a omissão de saída de mercadorias referente ao exercício de 2005, contatado por 
meio do Levantamento Conta Caixa.

           O contribuinte foi intimado por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva, alegando que ao efetuar o Levantamento Conta Caixa a auditora 
cometeu alguns equívocos, pois as maiorias dos cheques referem-se a pagamentos 
de impostos cujos lançamentos encontram-se em contrapartida da conta caixa, 
conforme pode ser comprovado através da cópia do Livro Diário já anexado ao 
processo. Os demais cheques referem-se a suprimento de caixa, pois a empresa 
necessitou de numerários e descontou o cheque.

           A julgadora de primeira instância julgou nulo o presente auto de infração.
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           A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença prolatada em primeira instância.

Intimado da sentença de primeira instância e sobre o parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

           Em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito tributário 
julgado inexigível supera o valor de alçada; submete o feito ao duplo grau de 
jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo único do art. 58 da Lei 1288/2001.

Analisado o processo, verifica-se que o presente auto de infração refere-se a 
outro nulificado anteriormente conforme Acórdão 658/2009. A autora do 
procedimento, ao fazer novo lançamento, aponta omissão de saídas de mercadorias 
tributadas encontrada nos levantamentos da conta caixa (fls. 04/11) ao considerar 
como suprimentos ilegais os cheques compensados lançados a débito da conta
caixa, conforme relação de fls. 43, fato que por si só não é suficiente para sustentar 
o ilícito sugerido.

Conforme já citado pela julgadora de primeira instância, referindo-se ao 
Acórdão 658/2009, o simples fato de o contribuinte lançar a débito da conta caixa 
valores provenientes da conta banco, de cheques compensados ou devolvidos, não
é suficiente para comprovar a acusação de suprimento ilegal de caixa ou entradas 
de numerário sem comprovação. Significa que houve apenas uma permuta no 
disponível da empresa sem alterar a sua situação patrimonial, financeira ou fiscal.

Não se pode afirmar que a operação efetuada pelo contribuinte representa 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, sem o devido recolhimento do 
imposto, tal situação se configura apenas como indício da existência de pagamentos 
não contabilizados que deveriam ter sido investigados mais profundamente de forma 
a comprovar o ilícito, verificando os beneficiários dos cheques emitidos, buscando 
evidencias quanto a ocorrência de pagamentos não contabilizados. 

Portanto, entendo correta a decisão da julgadora de primeira instância ao 
julgar nulo o procedimento. 

Face ao exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração e extinto sem 
julgamento de mérito.       
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS,
aos 15 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


