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ACÓRDÃO Nº:502/2009
PROCESSO Nº: 2008/6010/500868
REEXAME NECESSÁRIO: 2.641
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: JOSE ANILTO DE LIMA

EMENTA: Levantamento Financeiro. Aplicável a Contribuintes com Escrita Fiscal. 
Empresa Mantém Escrita Contábil Regular - Impossibilidade de se exigir ICMS 
quando o levantamento utilizado não se presta à aplicação em empresas com 
escrita contábil.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração nº. 2008/002137 no valor de R$ 
976,35 (novecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos), referente o 
campo 7.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Fabíola 
Macedo de Brito, Elena Peres Pimentel e João Campos de Abreu. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 21 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 289,06, R$ 76,75 e 
R$ 62,42, lançados nos contextos 4 a 6, respectivamente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1 a 6.1, por 
deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 428,23 (quatrocentos e vinte oito reais 
e vinte três centavos), referente a ICMS registrado e não recolhido, relativo aos 
exercícios de 2004, 2005 e no período de 01/01/ a 30/06/2007, conforme foi 
constatado por meio do levantamento básico do ICMS. No campo 7.1, por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 976,35 (novecentos e setenta e seis reais e 
trinta e cinco centavos), relativo ao exercício de 2004, constatado por meio do 
levantamento financeiro.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação alegando que no 
levantamento financeiro o caixa inicial ao invés de colocar R$ 56.580,66, conforme 
comprovante em anexo, registrado na junta comercial, Livro Diário autenticado em 
31/05/2005, sob numero 05/001268-1, colocou o valor de R$ 7.977,00, com isso 
gerando valores totalmente distorcidos, diz, também, que os levantamentos básicos 
de 2004; 2005 e 2007, não conferem com os livros fiscais, sendo, portanto, anexado 
levantamento junto com os livros fiscais e guias pagas. Ao final, requer a 
improcedência do auto de infração.
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Às folhas 120, a julgadora de primeira estância remete os autos à origem para 
saneamento.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira estância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou ao 
processo.

Em despacho de folhas 146, o chefe do CAT considerando que o processo 
alcançou seus objetivos em relação aos valores constantes dos campos 4.1 a 6.1, 
determina o prosseguimento do feito tão somente em relação ao valor absolvido no 
campo 7.1, na importância de R$ 976,35.

Analisado e discutido o presente processo que cobra ICMS, por meio do 
levantamento do movimento financeiro. Como é sabido o referido levantamento só 
pode ser aplicado em empresas que mantêm apenas a escrita fiscal, somente a 
elas, e como fica claro nos autos a empresa dispõe de escrita contábil regular, 
portanto, o presente levantamento não se presta para exigir ICMS no presente caso.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração nº. 
2008/002137 no valor de R$ 976,35 (novecentos e setenta e seis reais e trinta e 
cinco centavos), referente o campo 7.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


