
 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA 

3304712_3304712 

  

  

DECRETO Nº 33.047, DE 22 DE JUNHO DE 2012  

PUBLICADO NO DOE DE 23.06.12 

  

  

Altera o Regulamento do ICMS - RICMS, 

aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de 

junho de 1997, e dá outras providências. 

  

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 86, inciso IV, da Constituição do Estado,  

  

  

D E C R E T A : 

  

  

Art. 1º Os dispositivos do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 

de junho de 1997, abaixo enunciados, passam a vigorar com as seguintes redações: 

  

“Art. 643. ....................................................................................................... 

  

....................................................................................................................... 



  

§ 4º ............................................................................................................... 

  

I - a elaboração de Demonstrativo Financeiro, através do qual deverão ser 
evidenciadas todas as receitas e despesas, bem como considerada a disponibilidade 
financeira existente em Caixa e Bancos, devidamente comprovada, no início e no final do 
período fiscalizado; 

  

....................................................................................................................... 

  

§ 5º Por ocasião dos trabalhos de auditoria, quando não houver apresentação do livro 
Caixa, de que trata o § 3º deste artigo, serão considerados como pagamentos realizados 
com receita originária de omissão de saídas de mercadorias tributáveis, todos os 
desembolsos comprovados documentalmente ou por meio de arbitramento previsto no art. 
24, observado, ainda, o disposto no art. 646, ambos deste Regulamento. 

  

....................................................................................................................... 

  

§ 7º A aceitação das escritas contábil e fiscal para a realização de 
auditoria e como prova processual junto aos órgãos julgadores administrativos, fica 
condicionada à apresentação dos livros Diário e Caixa, devidamente autenticados, no 
prazo estipulado pela fiscalização. 

  

....................................................................................................................... 

  

Art. 645. ........................................................................................................ 

  

....................................................................................................................... 

  

§ 2º Para a exigência do imposto a que se refere o § 1º deste artigo, ter-
se-á em conta que o valor das saídas será, pelo menos, igual ao custo dos produtos 
fabricados, quando da transferência ou venda, conforme o caso, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 646, deste Regulamento. 



  

....................................................................................................................... 

  

Art. 646. Autorizam a presunção de omissão de saídas de mercadorias 
tributáveis ou a realização de prestações de serviços tributáveis sem o recolhimento do 
imposto, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção: 

  

I – o fato de a escrituração indicar: 

  

a) insuficiência de caixa; 

  

b) suprimentos a caixa ou a bancos, não comprovados; 

  

II – a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou inexistentes; 

  

III – qualquer desembolso não registrado no Caixa; 

  

IV – a ocorrência de entrada de mercadorias não contabilizadas; 

  

V – declarações de vendas pelo contribuinte em valores inferiores às 
informações fornecidas por instituições financeiras e administradoras de cartões de 
crédito. 

Parágrafo único. A presunção de que cuida este artigo aplica-se, 
igualmente, a qualquer situação em que a soma dos desembolsos no exercício seja 
superior à receita do estabelecimento, levando-se em consideração os saldos inicial e 
final de caixa e bancos, bem como, a diferença tributável verificada no levantamento da 
Conta Mercadorias, quando do arbitramento do lucro bruto ou da comprovação de que 
houve saídas de mercadorias de estabelecimento industrial em valor inferior ao Custo dos 
Produtos Fabricados , quando da transferência ou venda, conforme o caso.”. 

 

  



  

Art. 2º Ficam acrescentados os seguintes dispositivos ao Regulamento do 
ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997: 

  

“Art. 267. ....................................................................................................... 

  

....................................................................................................................... 

XI – Livro Caixa. 

  

....................................................................................................................... 

  

§ 12. O livro Caixa de que trata o inciso XI deste artigo, será utilizado para registro diário 
do fluxo das receitas e despesas da empresa, inclusive a escrituração bancária, 
observado o disposto nos §§ 13 e 14 deste artigo. 

  

§ 13. A escrituração do livro a que se refere o § 12 será completa, em 
idioma e moeda corrente nacionais, em forma mercantil, com individualização e clareza, 
por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, 
borraduras, rasuras, emendas e transportes para as margens. 

  
§ 14. O Livro Caixa deverá conter, além das exigências constantes do § 

13 deste artigo, o seguinte: 
  
I - termo de abertura; 
  
II - termo de encerramento; 
  
III - assinaturas do contabilista responsável e do proprietário ou sócio da 

empresa; 
  
IV - folhas numeradas tipograficamente e em ordem seqüencial; 
  
V - encadernação.”. 

  

  

 



 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA,   em   João 
Pessoa,   22  de  junho de 2012; 124º da Proclamação da República. 

  

  

  

RICARDO VIEIRA COUTINHO 

Governador 

 

 

 

 

MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO 

Secretário de Estado da Receita 

  

  

  

 


