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ACÓRDÃO No 

 
  
061/2016 

PROCESSO No: 2012/6040/500114 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000025 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.294 
RECORRENTE: SAN-REMO COM. E CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.070.233-0 

 
 

 
EMENTA 
 
 

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. SIMPLES NACIONAL. 
RECURSO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. IMPROCEDÊNCIA 
– É improcedente o auto de infração, quando o levantamento da conta caixa deixou de 
considerar o saldo inicial, sendo este superior ao saldo credor apurado no exercício.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 
infração no 2012/000025, contra o contribuinte qualificado na inicial, referente à 
presunção de omissão de Saídas de mercadorias tributadas não escriturada nos livros 
fiscais proveniente de saldo credor de caixa. 

 
Foram anexados aos autos, Termo de Aditamento, Levantamentos da 

Conta Caixa-Reconstituição, Levantamentos Conta Caixa- Suprimentos Ilegais, 
Extrato Simples Nacional, Termo de Abertura Inscrição Estadual 2009/20010, Razão 
Analítico do mês de janeiro á dezembro de 2007/2008/2009 e 2010, Termo de 
Encerramento Inscrição Estadual 2009/2010, Balanço Patrimonial Analítico em 
31/12/2009, Demonstração dos resultados Exercício/2008, Plano de Contas, cópia do 
contrato social e alterações contratuais, fls. 05 ás 185. 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via direta (fls. 04) 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 168 ás 
188: 
 

O contribuinte inicialmente relata em sua defesa que se encontrava 
impossibilitado de fornecer os documentos contábeis solicitados pelo Auditor Fiscal da 
Receita Estadual, tendo em vista que se encontrava em processo de transição na  
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gestão contábil, isto é, trocando de escritório contábil, sediado no Estado do Pará, 
sendo seu objetivo reestruturar-se organizacionalmente e negociar os tributos 
devidos. 

 
Que dentre os vários produtos que comercializa estão alguns produtos em 

que não há a retenção pela substituição tributária. 
 
Que na verdade a conta caixa tinha um saldo credor proveniente da venda 

de imóvel, empréstimos bancários, empréstimos de sócios e de terceiros 
 
Que cumpria com suas obrigações fiscais e contábeis e que por conta de 

contingências econômicas ou negligências administrativas, passou a não conseguir 
manter suas obrigações fiscais. 
 

Fez juntada contrato social, alterações contratuais, cédula de crédito 
comercial, contrato de abertura de crédito entre outros documentos, (fls. 189 ás 212). 

 
Ao final, o Contribuinte requer a nulidade do auto de Infração, não sendo 

entendido assim, seja feito o recálculo da mesma, expurgado a multa de 150% (cento 
e cinquenta por cento), por se tratar de percentual superior aos previstos legalmente. 
 

O processo foi devolvido para diligências por intermédio do despacho 
n.117/2012/CAT/CAR, fls. 214, sendo juntado parecer do Auditor e intimação do 
Contribuinte, requerimento, levantamento especial de cartão de crédito e débito, fls. 
216 a 228. 

 
O processo foi devolvido novamente via despacho 185/2012, fls. 231, 

sendo lavrado termo de aditamento alterando, os campos 4.13, 5.13, 6.13, 4.15; 5.15 
e 6.15 do Auto de Infração, fls. 233. 

 
Finalmente o processo foi devolvido via despacho 185/2013, fls. 239/240, 

sendo lavrado termo de Aditamento, fls. 242, alterando os campos 4.10; 4.13; 4.15; 
5.10; 5.13; 5.15, 6.10; 6.13 e 6.15 do Auto de Infração. 

 
Intimado do Termo de Aditamento não houve manifestação do Sujeito 

Passivo. 
 
O Julgador de Primeira Instância embasado na legislação de regência 

prolata sua Sentença, onde julga PROCEDENTE o auto de infração no 2012/000025 e 
CONDENA o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários elencados nos 
campos 4.11, 5.11 e 6.11, acrescidos das cominações legais. 

 
Intimado da Sentença de Primeira Instância, apresenta o sujeito passivo, 

tempestivamente, recurso voluntário de fls. 264 ás 267, com praticamente as mesmas 
alegações já configuradas em sede de impugnação, além da citação da inexistência  
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de prova nos autos de presunção de ocorrência do fato gerador, tendo em vista que 
as saídas de mercadorias são condizentes com suas entradas. 

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual, em suas considerações, no 

parecer de fls. 269 ás 271, solicita o este Conselho, o não acolhimento da Sentença 
de Primeira Instância, para então julgar NULO e se vencida esta etapa, julgar 
IMPROCEDENTE o auto de infração em litígio e seus respectivos valores elencados 
nos campos 4.11, 5.11 e 6.11. 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração, a 

intimação foi válida, o recurso é tempestivo e apresentado por advogado legalmente 
constituído, nos termos do artigo 20, caput da Lei nº 1.288/01. 
 

A presente demanda refere-se às omissões de saídas de mercadorias 
tributadas, decorrentes de pagamentos não contabilizados e saldo credor de caixa 
mediante análise do levantamento da conta Caixa, ocorrido no período de 01.01.2008 
à 31.12.2010, relativo à Empresa optante do Simples Nacional. Tal presunção 
encontra-se respaldado no art. 21, inciso, I, da lei 1287/01. 

 
Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário:  
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
 
a) saldo credor de caixa;  
 
b) suprimentos de caixa não comprovados;  
 
c) manutenção, no passivo, de obrigações já pagas ou inexistentes; 
 
d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou contabilmente; 
 
e) receitas inferiores ao valor das despesas efetivamente realizadas; 
 
f) valores inferiores às informações fornecidas por                   
instituições financeiras e administradoras ou operadoras de cartão de 
crédito, débito ou similar; (Redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08) 

 
Por se tratar de ICMS do Simples Nacional, a infração aplicada refere-se 

ao Art. 34 da lei complementar n. 123/2006 e Art. 19, § 1º da resolução CGSN Nº 30 
de 07/02/2008: e Arts. 511 e 513 - A do Decreto nº 2.912/2006 (RICMS) tipificados 
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nos campos 4.13, 5.13, 6.13 do auto de infração, após Termo de Aditamento, fls. 
242/243. 
 

A Penalidade encontra-se amparada pelo Art. 44, inciso I e § 1º da Lei 
9.430/96 com redação dada pela lei n. 11.448/2007 (Lei Federal), sugerida no campo 
4.15, 5.15 e 6.15 do Auto de Infração, após termo de Aditamento, fls. 242/243. 
 

Os ilícitos fiscais descritos na inicial são decorrentes de pagamentos não 
contabilizados, assim sendo, não há correlação com os artigos citados na 
impugnação, pois, ficou caracterizado o valor do imposto devido com o cruzamento 
dos extratos bancários com os dados levantados a registro na escrituração contábil. 

 
Foge a nossa compreensão, a razão pela qual o autuante procedeu o 

cancelamento de ofício do saldo da conta caixa de 01.01.2008 no valor de R$ 
693.088,47(seiscentos e noventa e três mil e oitenta e oito reais e quarenta e sete 
centavos), de fls. 06 a 10, zerando assim o saldo inicial do caixa, em decorrência do 
prejuízo na conta de resultado constatado no exercício de 2007, no valor de R$ 
221.222,51(duzentos e vinte e um mil e duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e 
um centavos). 

 
Se constatado prejuízo no exercício, este alimenta a conta de lucro ou 

prejuízos do patrimônio líquido, não afetando assim a conta caixa. Portanto pode 
haver prejuízo com saldo de caixa ao fim do exercício. 

 
Desta forma, reconstituindo a conta caixa para o período de 2008, incluindo 

aí o saldo inicial de R$ 693.088,47(seiscentos e noventa e três mil e oitenta e oito 
reais e quarenta e sete centavos), verifica-se que essa nova composição do 
levantamento da conta caixa elimina os suprimentos ilegais apontados no auto de 
infração, ficando assim caracterizado a inexistência da omissão. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, dou-lhe provimento e 

reformando a decisão de Primeira Instância, julgo IMPROCEDENTE o auto de 
infração no 2012/000025, ABSOLVENDO o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 8.969,49 (oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e 
quarenta e nove centavos), do campo 4.11, R$ 10.625,26 (dez mil, seiscentos e vinte 
e cinco reais e vinte e vinte e seis centavos), do campo 5.11 e R$ 100,04 (cem reais e 
quatro centavos), do campo 6.11. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente as reclamações tributárias constante do 
auto de infração no 2012/000025 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
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faz nos valores de R$ 8.969,49 (oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e 
quarenta e nove centavos), R$ 10.625,26 (dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais e 
vinte e seis centavos) e R$ 100,04 (cem reais e quatro centavos), referente aos 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O representante fazendário Hyun Suk Lee fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, Wagner Garcia de Souza, 
Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de julgamento aos dezoito 
dias do mês de maio de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em Palmas -To, 
aos 15 dias do mês de junho de 2016. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro relator 

 


