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ACÓRDÃO Nº: 045/2011
PROCESSO Nº: 2008/6140/500893
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.699
RECORRENTE: ALVES & CUNHA LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.039.296-9

EMENTA: ICMS. Omissão de Saídas de Mercadorias. Conta Caixa. Suprimento 
Sem Comprovação de Origem de Numerário. É legítimo o lançamento quando 
constatada a existência de ingresso de recursos não comprovados na conta "Caixa" 
da empresa, 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 do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2008/002309 e
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
91.806,25 (noventa e um mil, oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos), 
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. Os Srs. Daniel Almeida Vaz e 
Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, João Campos de Abreu e com voto vencedor 
Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 15 dias do mês de 
março de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

AUTORA DO VOTO VENCEDOR: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 91.806,25 (noventa e um mil,
oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos), referente a omissão de vendas 
relativo a ocorrência de saldos credores ou suprimentos ilegais, nos meses de 
janeiro, fevereiro, março, maio, junho, novembro e dezembro de 2006, conforme 
restou demonstrado por meio do Levantamento da Conta Caixa.
       .

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, não 
arguiu preliminar e, no mérito, aduz que durante todo o exercício de 2006 houve 
movimentação na conta 11209 (duplicatas a receber), acusando o recebimento a 
débito de duplicatas em aberto superior a R$ 320.000,00 e que após o recebimento 
das duplicatas os valores foram remetidos para o caixa a fim de balancear as contas, 
creditando a conta clientes diversos e debitando o caixa.
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Afirma, ainda, que a conta 11209 (duplicatas a receber) possuía saldo 
elevado em razão do considerável número de operações feitas a prazo, e a medida 
dos recebimentos os valores deveriam ser remetidos para a conta caixa. E que os 
valores dessa conta não foram contestados pela fiscalização, restando demonstrado 
que os valores lançados nesta conta eram legais, sendo inaceitáveis os estornos 
praticados pela fiscalização. 

Foi lavrada sentença de primeira instância julgando pela procedência do feito 
e o contribuinte apresentou recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, 
reiterando os argumentos de defesa já relatados em sede de impugnação. 428/450).

O Representante Fazendário manifestou-se pela confirmação da sentença 
singular.

A presente demanda refere-se à omissão de saídas de mercadorias 
tributadas em decorrência de suprimentos de caixa não comprovados.

A empresa registrou nos livros contábeis diversos valores a título de “ajuste 
contas a receber” sem a devida documentação que desse suporte à escrituração, 
mesmo após a intimação específica para tal ato (fls. 10).

A relação de recebimentos anexada junto ao recurso não tem valor probante 
sem os documentos correspondentes. Assim, como a alegação de que a conta 
clientes diversos 11209 constava saldos provenientes de  outros exercícios fiscais, 
não pode prevalecer, pois a reconstituição do caixa se deu no exercício de 2006.

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

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2008/002309 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 91.806,25 (noventa e um mil, oitocentos e seis reais e vinte e cinco 
centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO  CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de março de 2011.
  

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


