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ACÓRDÃO Nº.: 529/2008
PROCESSO Nº.: 2007/7180/500069
REEXAME NECESSÁRIO: 2.648
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: M A P BORGES E CIA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.384.244-2

EMENTA: Levantamento Financeiro. Omissão de Registro de Saídas de 
Mercadorias Tributadas. Empresa em Início de Atividade. Não Considerado o Capital 
Social. Inexistência do Fato Gerador - Impossível prevalecer a exigência tributária 
quando não incluído no levantamento o capital social, que consequentemente 
acarretou a inexistência do fato gerado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº. 2007/003940 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$ 2.186,65 (dois mil, cento e oitenta e seis 
reais e sessenta e cinco centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento do dia 23 de setembro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 2.186,65 
(dois mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente 
omissão de registro de saídas de mercadorias tributadas, relativo ao período de 
01/02 a 31/12/2005, constatado por meio do levantamento movimento financeiro.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que o 
levantamento financeiro foi elaborado com falhas, o que ocasionou a tal omissão de 
saídas, pois deixou de considerar em sua coluna de débitos o valor referente ao 
capital social de R$ 20.000,00, pois se trata do primeiro ano de funcionamento.

Em despacho de folhas 17/18, o julgador de primeira instância retorna os 
autos ao autor do procedimento para se manifestar.

Às folhas 20/21, o autor do procedimento, em parecer, diz que com a 
apresentação de novas provas não houve fato gerador que ensejasse a cobrança do 
tributo especificado.
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O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte manifesta-se satisfeito com a 
decisão.

Analisando os autos percebe-se que em manifestação, de folhas 20, a 
autoridade autuante, após analise das provas juntadas aos autos, emite parecer 
onde diz que não houve fato gerador, ficando desta forma descaracterizada a 
autuação.

Porém, ao analisar os autos o julgador de primeira instância comete o 
equívoco de julgar o auto de infração nulo quando na verdade o mesmo é 
improcedente, uma vez que perdeu o objeto.

Pelo exposto, mérito, em reexame necessário, voto reformando a decisão de 
primeira instância e julgo improcedente o auto de infração nº. 2007/003940 para 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 2.186,65 (dois 
mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26 
dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


