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ACÓRDÃO N.º : 57/2010 
PROCESSO Nº : 2005/6040/501029
REEXAME NECESSÁRIO: 1.854
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : FERROTINS IND E COM DE FERRO LTDA
INSC. ESTADUAL Nº : 29.070.460-0

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Falta de Reconstituição do Saldo Fiscal 
de Caixa - É nula a autuação com base apenas em valores apontados como 
suprimentos ilegais de caixa, estando o levantamento fiscal em desacordo à técnica 
de auditoria fiscal e a legislação tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou nulo os valores de R$ 24.000,60 (vinte e quatro mil reais e sessenta 
centavos), e R$ 262.398,29 (duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e 
oito reais e vinte e nove centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, referentes aos 
campos 4.11 e 5.11, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 9 
dias do mês de fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 4.371,46 do campo 6.11. 

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha 

VOTO: A empresa supracitada foi autuada em três contextos a seguir descritos:
a) campo 4.1 – o contribuinte deixou de recolher o ICMS, na importância de 
R$24.000,60 (vinte e quatro mil e sessenta centavos), incidente sobre a saída de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, no valor comercial de 
R$200.000,00 (duzentos mil reais), decorrente de suprimento de caixa, não 
comprovado, constatado por meio de levantamento da conta caixa, relativo ao 
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2004, e das anexas cópias dos 
extratos das contas correntes de Banco do Brasil S/A e do Bradesco; - valor da Base 
de Cálculo reduzida: R$141.180,00 (cento e quarenta e um mil e cento e oitenta 
reais).
b) campo 5.1 – o contribuinte deixou de recolher o ICMS na importância de 
R$262.398,29 (duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais, vinte 
e nove centavos), incidente sobre a saída de mercadorias tributadas não registradas 
no livro próprio, no valor comercial de R$2.186.597,78 (dois milhões, cento e oitenta 
e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais, setenta e oito centavos), decorrente de 
suprimentos de caixa não comprovados, constatado por meio do levantamento da 
conta caixa, relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2004, e das 
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anexas cópias dos extratos das contas correntes dos bancos: do Brasil S/A, 
Bradesco, Sudameris e da Amazônia S/A; - valor da base de cálculo reduzida 
R$1.543.519,37 (um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e 
dezenove reais, trinta e sete centavos). 
c) campo 6.1 – o contribuinte deixou de recolher o ICMS na importância de 
R$4.371,46 (quatro mil, trezentos e setenta e um reais, quarenta e seis centavos), 
incidente sobre a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, 
no valor comercial de R$36.427,94 (trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete 
reais, noventa e quatro centavos), decorrente da manutenção de passivo fictício na 
conta fornecedores, existente no balanço encerrado em 31/12/2002, constatado por 
do levantamento da conta fornecedores, relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2002, e das anexas cópias do Balanço Patrimonial encerrado em 
31/12/2002; - valor base de cálculo reduzida: R$25.714,48 (vinte e cinco mil, 
setecentos e quatorze reais, quarenta e oito centavos).      

A autuada foi devidamente intimada do auto de infração, via postal, 
apresentando impugnação tempestiva, com as alegações a seguir expostas 
(fls.459/468):

No campo 4.1 e 5.1, onde configura a primeira e a segunda infração, o sujeito 
passivo afirma que o lançamento fiscal está estribado exclusivamente na 
movimentação bancária do contribuinte; que na conta bancária do contribuinte 
encontram-se receitas oriundas da prestação de serviços, de aplicações financeiras 
e outras; que também estão presentes cheques que são devolvidos por insuficiência 
de fundos e que retornam para depósito nesta mesma conta; que o contribuinte 
também é prestador de serviços e parcela significante de sua renda é oriunda desta 
atividade econômica tributada pelo imposto municipal e impossível a tributação pelo 
imposto estadual; que é imprescindível que seja demonstrada a real reconstituição 
da conta caixa e os suprimentos ilegais na conta caixa; que a reconstituição na 
conta caixa sequer foi realizada; que o que deve representar a alegada omissão de 
registro de saída deve ser o saldo negativo da conta caixa reconstituída e não os 
valores imputados por suprimentos ilegais.

O processo foi devolvido ao autuante que lavrou termo de aditamento às fls. 
485, retificando a infração tipificada no campo 6.13 do auto de infração.

O contribuinte intimado do termo de aditamento, por via postal, não se 
manifestou no processo.

O processo foi mais uma vez devolvido ao autuante para dar cumprimento à 
Portaria SEFAZ n. 884/06, mas foi devolvido sem qualquer manifestação.

Em análise ao feito a julgadora de primeira instância, conhece da impugnação 
apresentada, concedeu-lhe provimento parcial e julgou PROCEDENTE EM PARTE, 
o auto de infração n. 2005/001213, declarado NULOS sem julgamento do mérito os 
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créditos tributários no valor de R$24.000,60 (vinte e quatro mil e sessenta centavos), 
no campo 4.11 e no valor de R$262.398,29 (duzentos e sessenta e dois mil, 
trezentos e noventa e oito reais, vinte e nove centavos), no campo 5.11 e 
CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do crédito no valor de R$4.371,46 
(quatro mil, trezentos e setenta e um reais, quarenta e seis centavos), campo 6.11, 
com penalidade sugerida no campo 6.15 do auto, acrescido das cominações legais.

A Representação Fazendária manifestou-se: ”considerando a sentença 
prolatada da Nobre Julgadora de 1ª instância que apurou um crédito a ser 
constituído, conforme PORTARIA SEFAZ nº 884 de junho de 2006, no valor de R$ 
264.058,62, item 5; que o crédito apurado pelo autor do procedimento é menor em 
R$ 1.660,33 (um mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e três centavos); que o 
item 4 e 5 referem-se ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004, baseado em 
levantamento do caixa, considerando as provas apresentadas entende que o 
processo  deve ser encaminhado à Assessoria Técnica do CAT para elaboração do 
levantamento da Conta Caixa ref. item 5, conforme PORTARIA SEFAZ nº 884 de 
junho de 2006, não sendo do entendimento dos Srs. Conselheiros recomenda a 
REFORMA da decisão prolatada em 1ª instância e julgar NULO o item 4.1 e 
PROCEDENTE os itens 5.1 e 6.1 do auto de infração.

O autuado foi notificado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Refaz, porém, nada manifestou nem apresentou recurso voluntário em relação ao 
valor da condenação.

Às fls. 508, consta despacho de Chefe do Contencioso Administrativo 
Tributário, dando prosseguimento ao feito, tão somente em relação à parte sujeita ao 
reexame necessário, relativa aos contextos 4.11, no valor de R$24.000,60 e no 
campo 5.11, no valor de R$262.398,29, como proposto. 

Após relatório de fls. 509/511, em sessão o COCRE converteu em diligência o 
julgamento destes autos, conforme Resolução N° 074/2007(fls. 512), para que 
retornem à origem e o autor do lançamento enumere explicativamente os fatos que 
levaram às ilações que os lançamentos enumerados em fls. 9/10 caracterizam 
suprimentos ilegais de caixa.

O autor do procedimento apresenta nota de esclarecimento (fls. 532/536) 
anexando documentos de fls. 514/531. 
          
          Notificado via edital, para vistas e manifestação no processo, o contribuinte
não comparece aos autos. 

A Representação Fazendária toma ciência dos documentos juntados e não se 
manifesta. 
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Em análise aos autos verifica-se que o autor do procedimento, após várias 
oportunidades, não atendeu o que preceitua a Portaria Sefaz nº 884/2006 quanto 
aos procedimentos de auditoria na conta caixa, particularmente no que determina o 
art. 2º, parágrafo 2º, que após lançamentos efetuados apura-se o saldo fiscal de 
caixa; no entanto, verifica-se que os valores utilizados para autuação foram 
extraídos dos formulários suprimentos não comprovados sem a devida 
reconstituição da conta caixa.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto para confirmar a decisão de 
primeira instância na parte que julgou nulo o auto de infração de nº 2005/001213, 
nos valores de R$24.000,60 (vinte e quatro mil reais, sessenta centavos), e 
R$262.398,29 (duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais, vinte 
e nove centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 08 
dias do mês abril de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


