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ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. 

RECEBIDOS SEM COMPROVAÇÃO DO INGRESSO DO NUMERÁRIO. 
DUPLICATAS PAGAS POR TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO 
EMPRÉSTIMO – Ocorre omissão de saídas de mercadorias tributadas, quando não 
comprovado o real ingresso dos valores tomados como empré
de duplicatas efetuado por terceiros não comprovarem a ocorrência de empréstimos.

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 

126.012,66 (cento e vinte seis mil, doze reais e sessenta e seis centavos)
à saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo aos 
exercícios de 2008 a 2010, conforme foi constatado por meio do levantamento da 
conta caixa. 

 
A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

tempestiva. 
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou

provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais. 

 
Devidamente intimado da decisão de primeira instância o sujeito passivo 

apresentou recurso voluntário tempestivo, não arguiu preliminar
que foi anexado ao processo por ocasião da defesa de primeira instância toda a 
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ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. 
RECEBIDOS SEM COMPROVAÇÃO DO INGRESSO DO NUMERÁRIO. 
DUPLICATAS PAGAS POR TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO 

Ocorre omissão de saídas de mercadorias tributadas, quando não 
comprovado o real ingresso dos valores tomados como empréstimos e o pagamento 
de duplicatas efetuado por terceiros não comprovarem a ocorrência de empréstimos.

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
126.012,66 (cento e vinte seis mil, doze reais e sessenta e seis centavos)
à saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo aos 
exercícios de 2008 a 2010, conforme foi constatado por meio do levantamento da 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 

amente intimado da decisão de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, não arguiu preliminar
que foi anexado ao processo por ocasião da defesa de primeira instância toda a 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

O BARATEIRO COM. DE MATERIAIS DE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. EMPRÉSTIMOS 
RECEBIDOS SEM COMPROVAÇÃO DO INGRESSO DO NUMERÁRIO. 
DUPLICATAS PAGAS POR TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO 

Ocorre omissão de saídas de mercadorias tributadas, quando não 
stimos e o pagamento 

de duplicatas efetuado por terceiros não comprovarem a ocorrência de empréstimos. 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
126.012,66 (cento e vinte seis mil, doze reais e sessenta e seis centavos), referente 
à saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo aos 
exercícios de 2008 a 2010, conforme foi constatado por meio do levantamento da 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 

amente intimado da decisão de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, não arguiu preliminar. No mérito, aduz 
que foi anexado ao processo por ocasião da defesa de primeira instância toda a 
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documentação comprovando a veracidade dos empréstimos procedidos, o que não 
foi acatado pela julgadora com as alegações burocráticas, mas o que se percebe é 
que a mesma não analisou toda a documentação. 

 
Afirma ainda, que por meio dos comprovantes de pagamentos das 

duplicatas, todas foram quitadas em nome de outra empresa, assim sendo pede ao 
julgador de segunda instância que proceda a conferência minuciosamente. 

 
Diz também, que a empresa é detentora de Termo de Acordo de Regime 

Especial – TARE, e caso seja o auto de infração julgado procedente que possa 
quitar os valores com base na alíquota que está sujeita, ou seja, 2%. 

 
Ao final pede pela improcedência do auto de infração, pois o mesmo não 

retrata a realidade das operações praticadas. 
 
O Representante da Fazenda Pública em manifestação de fls. 300/301, 

pugna pela manutenção da sentença monocrática. 
 
 

VOTO 
 

 
Visto analisado e discutido o presente processo que exige ICMS, 

referente a saídas de mercadorias tributadas e não registradas, detectado em 
levantamento da conta caixa. 

 
Ao analisarmos os documentos acostados aos autos, percebemos que 

foram lançados no livro razão do sujeito passivo, diversos valores que supostamente 
ingressaram no caixa da empresa a título de empréstimos, porém, em nenhum 
momento o recorrente provou que os referidos valores realmente aportaram ao caixa 
da empresa. 

 
Quanto às duplicatas juntadas aos autos que supostamente foram pagas 

por outra empresa, não comprova a ocorrência dos empréstimos recebidos, 
conforme se encontra lançado em seus livros contábeis. 

 
Portanto, neste caso, conforme previsto no art. 21, inciso I, alínea “b”, da 

Lei 1.287/2001 presume-se ocorrido o fato gerador do tributo, a saber: 
 

Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
(...) 
 
b) suprimentos de caixa não comprovados; 

 
Conforme a própria legislação acima prevê, a presunção admite prova em 

contrário, fato este não conseguido pelo sujeito passivo, ficando desta forma 
evidente o desrespeito ao disposto no art. 44, inciso III, da Lei 1.287/2001, in verbis: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
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(...) 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 

 
Quanto ao pedido de aplicação da alíquota de 2%, por ser a empresa 

detentora de TARE, a Recorrente não comprova nos autos de que possui qualquer 
termo de acordo para usufruição de benefício fiscal. Também, a Lei 1.584/2005 veda 
a concessão de benefício fiscal em apuração de omissão de saídas de mercadorias 
constatada em ação do fisco, conforme o seu art. 4o, in verbis: 

Art. 4 o  As operações ou prestações tributadas, apuradas como 
omissões em ação fiscal, não podem usufruir dos benefícios fiscais, 
contidos nas leis: 

I – 1.095, de 20 de outubro de 1999; 

II – 1.173, de 2 de agosto de 2000; 

III – 1.184, de 26 de outubro de 2000; 

IV – 1.201, de 29 de dezembro de 2000; 

V – 1.303, de 20 de março de 2002; 

VI – 1.349, de 13 de dezembro de 2002; 

VII – 1.355, de 19 dezembro de 2002; 

VIII – 1.385, de 9 de julho de 2003; 

Assim sendo, entendo que foi acertada a decisão singular que decidiu 
pela procedência do auto de infração. 

 
Desta forma, voto pela manutenção da sentença de primeira instância e 

julgo procedente o auto de infração. 
 
É como voto. 
 
 

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 de no 
2012/000155 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 22.907,66 (vinte e dois mil, novecentos e sete reais e sessenta e seis 
centavos), R$ 31.705,00 (trinta e um mil e setecentos e cinco reais) e R$ 71.400,00 
(setenta e um mil e quatrocentos reais), referentes aos campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais os acréscimos legais. O Senhor Rui José Diel fez 
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sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro 
Toledo e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do 
mês de setembro de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 21 dias do mês de setembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro relator 


