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MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
SÉTIMA TURMA ESPECIAL
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159.664 Voluntário

Recorrente M.M. MORAIS FURTADO FROTA - ME
Recorrida
3' TURMA/DRJ-FORTALEZA/CE

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE — SIMPLES

EXERCÍCIO: 2001
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
A simples alegação de que os depósitos bancários estão contidos
dentro da movimentação comercial e financeira do sujeito
passivo, sem a devida comprovação, não é suficiente para ilidir a
pretensão fiscal, mais ainda, quando a movimentação bancária se
processou na conta corrente da pessoa fisica do sócio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por M.M.
MORAIS FURTADO FROTA - ME.
ACORDAM os Membros da Sétima Turma Especial do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de vo • NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto
da relatora.

• r Ot INICIUS NEDER DE LIMA
Presidente

.ne
ing

DE MORAES
Relatora
Formalizado em:

20 MAR 2009
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Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Lavinia Moraes de
Almeida Nogueira Junqueira e Leonardo Lobo de Almeida.

Relatório
Trata-se de autos de infração de IRPJ, PIS, CSLL, COFINS, IPI e Contribuição
para a Seguridade Social - INSS, lavrados contra pessoa jurídica que optou pela inscrição no
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte — SIMPLES, no valor de R$ 21.406,48.
A fiscalização apurou os seguintes fatos (fls. 45/48):
•

Ao ser fiscalizado em decorrência da operação "Movimentação Financeira
incompatível com rendimentos declarados PF", o sr. José Clodoveu Arruda Frota,
declarou que havia utilizado a sua conta bancária para movimentação financeira de 3
empresas, dentre elas, a recorrente.

•

Através do rastreamento dos cheques de fls. 116/136, foi possível constatar que o Sr.
José Clodoveu realmente utilizava a sua conta bancária para movimentar os recursos
destas 3 empresas.

•

Restou comprovado que parte dos depósitos — R$ 150.000,00 — constantes do extrato
bancário de fls. 53/103, era de recursos da empresa M.M.Morais Furtado Frota.

•

A documentação apresentada pela contribuinte não comprova que as vendas de
mercadorias escrituradas no livro caixa são a origem dos valores depositados na conta
do sr. José Clodoveu, pelos seguintes motivos: (i) As GIM's somente provam que a
empresa declarou saídas e entradas de mercadorias ao Estado; (ii) os Darf s somente
provam que foram feitos recolhimentos de tributos à Receita Federal; (iii) os depósitos
efetuados pela empresa não foram escriturados no livro caixa, resultando na
impossibilidade de qualquer vinculação lógica entre os depósitos constantes do extrato
bancário e as receitas escrituradas no livro; (iv) a MM Morais possuía conta bancária na
mesma instituição financeira, não havendo necessidade de ter movimentado seus
recursos na conta bancária de terceiros.

Irresignada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação, onde
apresentou as seguintes razões: (i) no início do exercício está escriturado nos Livros de Caixa
das empresas o montante de R$ 315.329,49, da mesma forma uma receita anual de R$
1.016.242,48 (soma das três empresas), não há razão lógica para recusar que estas fontes de
recursos foram utilizadas para os depósitos na conta corrente do sr. José Clodoveu; (ii) não há a
insuficiência de recolhimento argüida pela fiscalização, em vista da origem lícita e comprovada
de suas receitas e movimentações financeiras; (iii) o saldo de caixa das 3 empresas era
constituído por cheques pré-datados com prazos variados (30/60/90/120 dias); (iv) os depósitos
na conta pessoa fisica do administrador não estão registrados nos livros caixa das três
empresas, justo porque não foram feitos nas contas das três empresas.
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A Delegacia de Julgamento considerou o lançamento procedente com base nos
seguintes fundamentos:
•

Mesmo considerando o fato de que o contribuinte apresentou à repartição fiscal
preparadora o Livro Caixa do ano-calendário em comento, os depósitos bancários ali
escriturados não correspondem aos valores constantes dos extratos bancários da conta
do sócio José Clodoveu.

•

Os valores apurados a título de insuficiência de recolhimento decorreram do cotejo
efetuado entre os valores da receita bruta declarada e os recolhimentos do SIMPLES,
indicados na Declaração de Rendimentos.

Contra a decisão, interpôs a contribuinte o presente Recurso Voluntário, no qual
alega em síntese que:
a) A decisão de primeira grau não levou em conta os esclarecimentos prestados pela
empresa.
b) Não se levou em conta que o ingresso do referido numerário teve como origem as
operações normais realizadas pela empresa.
c) Não se considerou que os valores oriundos das operações com mercadorias foram
suficientes para cobrir o seu próprio custo, de modo que foi efetuado normalmente o
pagamento das despesas apresentadas nas Declarações prestadas pela recorrente.
d) Em 01/01/2000 a autuada detinha a importância de R$ 22.561,70 como saldo de caixa
(cheques com vencimento para datas finuras).
e) Não ficou configurada a existência de desproporcionalidade entre os depósitos e a
receita regularmente escriturada;
O A receita total da empresa que foi depositada na conta do sr. José Clodoveu, foi toda
objeto de tributação.
g) Os livros contábeis e fiscais da empresa não podem ser desprezados, da forma como
pretendeu a decisão de primeiro grau. Não se fez presente no caso vertente nenhum dos
elementos que ordinariamente exige-se para o fim específico de desconsideração
daquilo que consta nos livros, mormente quando neles se encontram registros que são
absolutamente compatíveis com o movimento econômico financeiro da autuada.
h) Quanto à não escrituração dos depósitos, é preciso entender que, segundo atestam o
conjunto de documentos que integram este processo, aquela incidental omissão não
repercutiu no cumprimento das obrigações tributárias principais surgidas no período
fiscalizado. Houve tão somente o descumprimento de um dever instrumental, que
quando muito poderia dar ensejo à cobrança de uma multa autônoma.
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i) Eventual erro documental (falta de escrituração) ou então um simp es equivoco
procedimental não são eventos que tenham per se o condão de permitir que se conclua
ela ocorrência do ilícito tributário. É patente a distinção que há entre equivoco na
escrituração contábil e imprestabilidade da escrituração no seu conjunto.
Relatório.

Voto
Conselheira - SELENE FERREIRA DE MORAES, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Primeiramente, cumpre observar que a contribuinte não se insurgiu no recurso
voluntário quanto à infração n" 2 - insuficiência de recolhimento.
No tocante à infração de omissão de receitas, a discussão gira em torno da
comprovação da origem dos depósitos bancários efetuados na conta de pessoa física.
É inegável que a contribuinte não cumpriu seu dever de escriturar toda a sua
movimentação financeira, inclusive a bancária, nos termos do art. 7 0, § 1", alínea "a" da Lei n"
9.317/1996:

"Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no
SIMPLES apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será
entregue até o último dia útil do mês de maio do ano-calendário
subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores dos impostos e
contribuições de que tratam os arts. 3° e 4°.
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas
de escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e
guarda e enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua
movimentação financeira, inclusive bancária;(nosso grifo)
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar
registrados os estoques existentes no término de cada ano-calendário;
c)todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a
escrituração dos livros referidos nas alíneas anteriores.
§ 2° O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da
microempresa e empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias
previstas na legislação previdenciária e trabalhista."
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A falta de escrituração de toda a movimentação bancária do ano de 2000 não
pode ser considerada um "simples equivoco procedimental", mas configura o descumprimento
de um dever fundamental previsto na legislação tributária.
Para comprovar a origem dos depósitos bancários efetuados na conta do sr. José
Clodoveu, foram apresentados o Livro Caixa, a Guia Informativa Mensal do ICMS — GIM,
comprovantes de arrecadação federal e estadual - Darf s e DAE's, cópias de duplicatas pagas e
de notas fiscais relativas a despesas.
A fiscalização teceu as seguintes considerações sobre a documentação
apresentada para comprovar a origem dos depósitos:
"Para esta fiscalização a cópia do Livro de Apuração do ICMS
somente prova que a empresa escriturou saídas e entradas de
mercadorias e, os Darf's somente provam que foram feitos
recolhimentos de tributos à Secretaria da Receita Federal, mas ambos
não provam que as vendas de mercadorias da empresa, as quais estão
escrituradas no livro caixa de fls. 213/296, seriam as origens dos
valores depositados — R$ 360.000,00 — na conta bancária do Sr. José
Clodoveu Arruda Frota.
Também existe o fato da receita que foi escriturada e declarada na
Declaração Anual Simplificada de fls. 299, ser inferior ao total dos
depósitos efetuados pela empresa. Portanto, a receita escriturada não
comprova os valores depositados.
Também existe o fato dos depósitos bancários escriturados no livro
caixa de fls. 213/296, não corresponderem com os depósitos constantes
do extrato bancário de fls. 57/107."

De fato, ao analisarmos os lançamentos efetuados no Livro Caixa constatamos
que nos meses de janeiro a maio, apenas foi registrado receita de vendas a vista no último dia
do mês. Assim, realmente não é possível estabelecer uma correlação entre a receita de vendas e
os depósitos bancários.
Em que pese terem sido anexados aos autos inúmeros comprovantes das
despesas realizadas pela contribuinte, a documentação apresentada para comprovar as receitas
foi insuficiente. A simples alegação de que os depósitos bancários estão contidos dentro da
movimentação comercial e financeira do sujeito passivo, sem a devida comprovação, não é
suficiente para ilidir a pretensão fiscal, mais ainda, quando a movimentação bancária se
processou na conta corrente da pessoa fisica do sócio.
Existe presunção legal de omissão de receita na ocorrência de depósitos de
origem não comprovada (artigo 42 da Lei n°9.430/1996). É sabido que nos casos de presunção
legal relativa ocorre a inversão do ônus da prova e que cabia à acusada demonstrar
documentalmente a origem dos recursos depositados.
O contribuinte teve chances de comprovar tal origem tanto na ação fiscal quanto
na fase litigiosa, mas não as aproveitou, certamente porque não tem como fazê-lo. O fato é que
o contribuinte ou omitiu receita ou agiu de forma imprevidente, deixando de contabilizar toda
sua movimentação bancária relativa ao ano calendário de 2000, e de municiar-se de prova da
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origem dos recursos depositados. Tem-se então configurada a omissão de receitas apurada por
presunção legal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Sala das Sessões - DF, em 2 de fevereiro de 2009

ELE •

• •

IRA DE MORAES
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