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ACÓRDÃO Nº:477/2009
PROCESSO Nº: 2008/7150/500021          
REEXAME NECESSÁRIO: 2552
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: SILVIO COLETA BENTO 

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal Embasada em Levantamento do Movimento 
Financeiro. Ocorrência de Omissão de Saídas. Nulidade - Há que ser julgado nulo o 
auto de infração embasado em levantamento fiscal elaborado com falhas. 

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 lançamento. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de 
auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. 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$ 
8.017,82 (oito mil, dezessete reais e oitenta e dois centavos), referente a omissão de 
saídas de mercadorias tributadas, conforme apurado no levantamento do movimento 
financeiro, pois, se observa excesso de saídas de recursos financeiros em relação 
aos ingressos, relativo ao período de 01.01.2004 à 31.12.2006, contido nos 
contextos 4 à 6 dos autos.

O contribuinte apresente impugnação, tempestivamente, em 20/08/2008.

Sentença foi lavrada, onde diz que os levantamento financeiros demonstram 
ao mesmo tempo a existência de omissão de saídas de mercadorias e saldo de 
caixa final, as duas situações não podem co-existir, pois, uma é incompatível com a 
outra. Se no primeiro exercício foi constatada omissão de saídas, no exercício 
seguinte não pode existir saldo de caixa inicial, casos dos levantamentos de 2005 e 
2006. Que os formulários utilizados não são aprovados pela SEFAZ/TO, por todo 
exposto, ficou caracterizado erros na elaboração dos levantamentos, ocasionando 
cerceamento ao direito de defesa. Julga nulo o auto de infração.     

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, pela nulidade do auto de infração.
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O contribuinte, em manifestação ao reexame necessário, requer o 
arquivamento do feito.

Despacho nº 270/2009, do Chefe do CAT, diz que considerando a 
manifestação da REFAZ e a do contribuinte quanto a sentença prolatada em 
primeira instância, e que o valor absolvido é superior ao valor de alçada, que o 
processo vá a julgamento.

Os levantamentos embasadores do procedimento foram elaborados com 
falhas, pois, demonstram a existência de omissão de saídas e ao mesmo tempo 
saldo de caixa final, fatos antagônicos. E, se no primeiro exercício fiscalizado 
ocorreu omissão de saídas, no segundo, consta saldo inicial de caixa. 

Fatos esses, que contrariam termos do Manual de Auditoria, estabelecido 
pela Administração Fazendária e mais, os levantamentos que embasam o 
procedimento não são aprovados pela Secretaria da Fazenda.   

Com essas considerações, entendo correta a sentença prolatada em primeira 
instância e que devo votar pela sua manutenção. 

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o lançamento.

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


