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ACÓRDÃO Nº: 267/2008
PROCESSO Nº: 2007/6090/500016
REEXAME NECESSÁRIO: 2.070
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
RECORRIDA: JUAREZ NERES DE CARVALHO 

EMENTA: ICMS. Omissão de saídas mercadorias tributadas presumida em 
decorrência da constatação que as receitas não foram suficientes para cobrir 
todos os desembolsos do período analisado. Presunção baseada em 
levantamento elaborado com erro. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito,  
por maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância,
julgar nulo o lançamento por imprecisão da determinação da infração denunciada. 
O Conselheiro Raimundo Nonato Carneiro votou pela improcedência do auto de 
infração. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
solicitou a emissão de novo auto de infração conforme art. XI inciso VI do Decreto 
nº 3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e João Campos de 
Abreu. Presidiu a sessão de julgamento do dia 28 de abril de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS  no valor de  R$ 
15.824,77 (Quinze  mil oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e sete 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro 
fiscal próprio, no exercício de 2005. Constatado através do levantamento do 
movimento financeiro.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou  impugnação 
tempestiva, alegando ser enquadrada como microempresa, portanto dispensada 
de escrituração do livro de registro de entradas, que a autoridade lançadora não 
estabeleceu o critério correto das mercadorias adquiridas no cheque e em 
duplicatas, e não relacionou, a implementação do ativo fixo, pede anulação do 
auto de infração, uma vez que há erro substancial no lançamento.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou nulo o auto de infração nº 2007/000866, absolvendo o sujeito 
passivo do pagamento do crédito tributário constante na inicial, por entender que 
a recorrente está enquadrada no regime especial de microempresa, e dispensada 
da  escrituração do livro fiscal Registro de entradas (Art. 11 da Lei 1404/03), onde 
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os desembolsos do período analisado deveriam estar registrados, ficando claro 
que o levantamento financeiro ficou desamparado legalmente, entende ter havido 
cerceamento ao direito de defesa da autuada. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário a este conselho, não argüindo em preliminar a nulidade do auto 
de infração, pela impossibilidade da autuação, devido as normas das 
microempresas, e que os autos seja arquivado sem a promoção do “reexame 
necessário”.

A REFAZ manifestou-se pela confirmação da decisão prolatada em 
primeira instância e pela nulidade do  Auto de Infração. 

É o Relatório. 

Em análise aos autos verifica-se que o levantamento não foi elaborado de
acordo com as normas técnicas de auditoria autorizadas pela Secretaria da 
Fazenda, faltou o valor do caixa inicial,  segundo o Manual de auditoria, orienta 
que o caixa inicial deve constar obrigatoriamente o saldo devidamente 
comprovado, por levantamento anterior, declaração do IRPJ, escrituração contábil 
(se presentes os pressupostos de validade), inexistindo documento que comprove 
o saldo inicial de caixa o Agente Fiscal deverá intimar o contribuinte para 
apresentar declaração escrita dessa ocorrência e anexá-la ao levantamento fiscal, 
o que não o fez.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto pela 
manutenção da decisão de primeira instância e pela nulidade do auto de infração 
nº 2007/000866, julgando extinto o processo sem julgamento de mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


