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ACÓRDÃO Nº:132/2009
PROCESSO Nº: 2005/6580/500025
REEXAME NECESSÁRIO: 2.394
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ZÁRIO DE CASTRO BRITO

EMENTA: Saída de Mercadorias Tributadas não Registradas. Equívoco ao 
Sanear o Processo - Torna-se nula a exigência quando o termo de aditamento é 
substituído por novo auto de infração

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, que julgou nulo o auto de infração de nº 2005/001250. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato 
Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres 
Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de março de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O Contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$. 
734,09 (setecentos e trinta e quatro reais e nove centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, no valor comercial de 
R$. 6.117,27 (seis mil, cento e dezessete reais e vinte e sete centavos), relativa 
ao período de 01.01.2003 a 31.12.2003, conforme foi constatado por meio do 
levantamento financeiro.

Intimado, o contribuinte não se manifestou, sendo lavrado o termo de 
revelia.

Em despacho, a julgadora de primeira instância devolveu o processo a 
Delegacia da Receita Estadual de Araguatins, para que seu titular ou substituto do 
autuante efetuem, por meio de Termo de Aditamento, as alterações necessárias, 
visto que na elaboração do Levantamento do Movimento Financeiro a 
identificação do caixa inicial é obrigatória, e não sendo possível essa 
identificação, intimar o contribuinte para manifestar-se.

Às fls. 12, o contribuinte declara que não possui saldo em caixa desde o 
início de suas atividades até a data da declaração feita em 19/05/2006.
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A julgadora de primeira instância retorna os autos a origem para 
saneamento.

O auditor autuante, às fls. 25, procede a novo levantamento, alterando o 
valor da omissão de saídas de mercadorias sem registros no livro próprio, e com 
base nos valores encontrados lavrou novo auto de infração.

Em sentença de fls. 39/41, a julgadora de primeira instância relata que a 
exigência decorre de falta de recolhimento do ICMS, da constatação de que a 
autuada deixou de registrar em seus livros fiscais saídas de mercadorias 
tributadas. 

Que, contudo, ficaram constatadas irregularidades no processo, quando o 
autuante ao refazer o levantamento que fundamentou o auto de infração, 
alterando o valor originário, lavrou outro auto de infração e não Termo de 
Aditamento, como determina a legislação.

Que o auto de infração lavrado, com o novo valor originário, gerou novo 
processo, o de nº 2007/6580/500025, e que entende que aquele processo deve 
dar continuidade aos procedimentos necessários a exigência do imposto, visto 
que trata da mesma matéria, do mesmo exercício, do mesmo levantamento, e é 
uma cópia do processo em epígrafe, julgando NULO o auto de infração nº 
2005/001250, sem julgamento de mérito.

A Representação Fazendária, em sua manifestação de fls. 43/44, 
recomendou a confirmação da decisão de primeira instância.

Intimado para se manifestar sobre a sentença de primeira instância e o 
parecer da REFAZ, o contribuinte não se manifestou.

Em despacho do Chefe do CAT de fls. 56, que considerando o valor 
absolvido após realização dos cálculos apurou valor superior a R$. 1.000,00, que 
observando o parágrafo único do art. 58, da Lei 1.288/2001, está sujeito a duplo 
grau de jurisdição.

Analisando os autos, percebe-se que o autor do procedimento ao cumprir o 
despacho para sanear o processo equivocou-se, pois ao invés de lavrar termo de 
aditamento emitiu novo auto de infração, que por sua vez gerou um novo 
processo, ficando desta forma sem sentido o presente processo. Entendo ter 
agido corretamente a julgadora de primeira instância quando julgou nulo o 
presente auto de infração.
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Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração de nº 2005/001250.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


