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ACÓRDÃO Nº. : 599/2009
PROCESSO Nº. : 2008/6930/500085
REEXAME NECESSÁRIO : 2.726
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS FABRIL LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.386.405-5

EMENTA: Levantamento do Movimento Financeiro. Desconsideração de 
Empréstimos. Apurada Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas Concomitante 
com Saldo Final de Caixa – Apresenta nulidade o auto de infração quando não 
considera empréstimos tomados pelo contribuinte e cria situação não prevista pela 
correta técnica de auditoria.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração nº. 2008002241 e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. 
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 aos 10 dias do mês de novembro 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$ 10.542,64 
(dez mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente 
a saída de mercadorias tributadas e não registradas em livro próprio, relativo ao 
período de 01/05/2005 a 31/12/2005, constatado por meio do levantamento 
financeiro.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que o 
levantamento básico do ICMS não apresentou nenhuma infração, que no 
levantamento conclusão fiscal as mercadorias com substituição tributária foram 
lançadas como isentas ou não tributadas e no levantamento financeiro alguns 
documentos não foram solicitados, tais como os empréstimos feitos pela empresa, 
diz, também, que não é possível observar com clareza os valores demonstrados e 
cobrados pelo auditor. Pede a improcedência do auto de infração.

Às folhas 38, a julgadora de primeira instância retorna os autos a origem para 
saneamento.
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Às folhas 51 é lavrado termo de aditamento, alterando os campos 4.1; 4.8 
para R$ 136.685,55 e 4.11 para R$ 23.746,54.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte se manifesta 
repetindo os termos da impugnação.

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

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

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

Em análise aos autos percebe-se que no levantamento efetuado às folhas 39, 
o autor do procedimento cometeu graves equívocos na elaboração do levantamento, 
pois não considerou os valores dos empréstimos e também constatou a omissão de 
saídas de mercadorias tributadas concomitantemente com a existência de saldo final 
de caixa, situação esta impossível de acontecer, portanto, entendo que o 
levantamento encontra-se eivado de nulidade.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração nº. 2008002241 e julgo extinto 
o processo sem análise de mérito.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


