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ACÓRDÃO Nº:446/2009
PROCESSO Nº: 2007/6010/500776          
REEXAME NECESSÁRIO: 2597
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: DIONISIO PEREIRA BARBOSA GOMES

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal Embasada em Levantamento do Movimento 
Financeiro. Não Consideração de Caixa Inicial - Não há que prosperar o auto de 
infração que não considerou o caixa inicial existente quando da auditoria fiscal.

ICMS. Exigência Tributária em Levantamento da Conta Mercadorias. Contribuinte 
com Escrita Regular – Não deve prevalecer o auto de infração embasado em 
levantamento da conta mercadorias realizado em empresa com escrita contábil.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2007/004139 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.115,84 (um mil, cento e quinze reais e 
oitenta e quatro centavos), R$ 2.086,27 (dois mil, oitenta e seis reais e vinte e sete 
centavos) e conforme Termo de Aditamento de fls. 07 o valor de R$ 2.971,74 (dois 
mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), referentes os 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 25 de junho de 2009, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$1.115,84 (um mil, cento e quinze reais e oitenta e quatro centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, conforme 
constatado através do levantamento do movimento financeiro, relativo ao período de 
01.01 à 31.12.2002, contido no contexto 4 dos autos.

A recolher ICMS na importância de R$ 5.058,01 (cinco mil, cinqüenta e oito 
reais e um centavo), referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no 
livro próprio, conforme constatado através do levantamento conclusão fiscal, relativo 
ao período de 01.01.2003 à 31.12.2004, contido nos contextos 5 e 6 dos autos.

Termo de aditamento foi juntado aos autos, alterando a redação do contexto 
6, constatando a inexistência de crédito tributário a ser recolhido ao Erário.
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O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em18/10/2007.

Em despacho nº 097/2008, a Julgadora de Primeira Instância converte o 
processo em diligência para que o processo retorne a Delegacia Regional de origem 
e que o autor do procedimento, ou substituto, junte prova da existência do caixa 
inicial, do exercício de 2002. 

Sentença foi lavrada, diz que as alegações da impugnante não podem 
prosperar, uma vez que o livro registro de saídas de mercadorias não foi preenchido 
de acordo com o estabelecido no RICMS, contudo, face a existência de caixa inicial 
em R$12.055,00, não considerado no levantamento, a omissão de saídas deixa de 
existir. Quanto ao contexto 5, a demanda refere-se a omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, o total das saídas é de R$ 83.210,07, sendo que R$ 
56.824,60 de mercadorias tributadas e R$ 26.385,47 de mercadorias com
substituição tributária, devidamente separadas e não R$ 80.499,53, como alegado 
pela impugnante, e que o livro registro de saídas não foi preenchido corretamente, 
como estabelecido no RICMS. Quanto ao contexto 6, o ilícito foi anulado pelo próprio 
autuante, através de termo de aditamento. Face a isso, julga procedente em parte, 
para condenar ao pagamento da importância de R$ 2.086,27, contexto 5 e absolver 
na importância de R$ 1.115,84, contexto 4 e a infração do contexto 6, foi anulado 
pelo próprio autuante, através de termo de aditamento.   

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, para julgar procedente em parte o 
auto de infração. 

O contribuinte, em razões ao reexame necessário, diz ser possuidor de 
escrita contábil, motivo pelo qual não pode haver arbitramento de lucro da conta 
mercadorias.

A Representação Fazendária, em nova manifestação, ratifica os termos do 
seu parecer pela manutenção da sentença de primeira instância, para que seja 
julgado procedente em parte o auto de infração. 

A sentença de primeira instância julgou o processo procedente em parte, para 
condenar o contribuinte ao pagamento da importância de R$ R$ 2.086,27 (dois mil, 
oitenta e seis reais e vinte e sete centavos). 

No seu recurso voluntário, o contribuinte faz prova que sua empresa conta 
com contabilidade regular ou escrita contábil, conforme faz prova cópia do livro 
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Diário, juntado aos autos. Face a isso, não há como julgar procedente esse 
contexto, por ser contrário a norma legal. 

Com essas considerações, há que ser julgado improcedente e julgar pela 
modificação da sentença de primeira instância, que foi bem prolatada, sem essa 
prova. Portanto, há que ser julgado improcedente no seu todo.

  
De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto modificando a 

decisão de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração nº 2007/004139 
e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.115,84 
(um mil, cento e quinze reais e oitenta e quatro centavos), R$ 2.086,27 (dois mil, 
oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) e conforme Termo de Aditamento de fls. 
07 o valor de R$ 2.971,74 (dois mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e 
quatro centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


