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ACÓRDÃO Nº. : 607/2009
PROCESSO Nº. : 2008/6010/500870
REEXAME NECESSÁRIO : 2.640
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : COMERCIAL DE EMBALAGENS CARAMURU LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.055.258-3

EMENTA: Levantamento do Movimento Financeiro. Empresa com Escrita Contábil 
Regular - Inaplicabilidade. Improcede a exigência quando detectada por meio de 
levantamento aplicável apenas em empresas com escrita fiscal.

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 absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 
1.386,24 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), e R$ 
888,10 (oitocentos e oitenta e oito reais e dez centavos), referentes aos campos 
8.11 e 9.11, respectivamente. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito 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 aos 05 dias do mês de novembro 
de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 13,60 e R$ 12,75; 
referente aos campos 4.11 e 6.11, respectivamente. Sendo que, os valores de R$ 
90,95, R$ 131,27, R$ 175,49 e R$ 75,03, não alcançaram os valores de alçada, em 
conformidade com Art. 58, parágrafo único, da Lei 1.288/01.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1 a 7.1, por 
deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 499,09 (quatrocentos e noventa e nove 
reais e nove centavos), referente a ICMS registrado e não recolhido, relativo aos 
exercícios de 2004 a 2007, constatado por meio do levantamento básico do ICMS. 
Nos campos 8.1 e 9.1, por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 2.274,34 
(dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo aos 
exercícios de 2005 e 2006, constatado por meio do levantamento do movimento 
financeiro.

A autuada foi intimada, interpôs impugnação tempestiva alegando, em 
síntese, que o auditor equivocou-se, pois os valores lançados não conferem com os 
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livros fiscais e as guias pagas, portanto, não procede o levantamento da 
fiscalização, quanto ao levantamento do movimento financeiro o mesmo não confere 
com a contabilidade, por esse motivo junta livro diário devidamente autenticado na 
junta comercial. Pede pela improcedência do auto de infração.

Em despacho de folhas 120, a julgadora de primeira instância devolve os 
autos à origem para que o autor do procedimento junte demonstrativos que 
comprovem a origem do ICMS registrado e não recolhido.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributário nos valores de R$ 13,60, campo 
4.11; R$ 12,75, campo 6.11; ambos os valores acrescidos das cominações legais. E 
absolvendo o sujeito passivo dos valores de R$ 90,95, parte do campo 4.11; R$ 
131,27, campo 5.11; R$ 175,49, campo 6.11; R$ 75,03, campo 7.11; R$ 1.386,24, 
campo 8.11 e R$ 888,10, campo 9.11 do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

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

Em despacho de folhas 158, a chefe do CAT considerando que o processo 
alcançou seus objetivos em relação à parte condenada, determina o prosseguimento 
do feito tão somente em relação à parte absolvida.

Em análise aos autos constata-se que a empresa dispõe de escrita contábil 
regular, e que o levantamento utilizado para detectar omissão de saídas de 
mercadorias tributadas foi o levantamento do movimento financeiro e como é sabido 
tal levantamento só pode ser utilizado em empresas que mantém apenas a escrita 
fiscal, portanto, não há como prevalecer a exigência lançada nos contexto 8 e 9 do 
auto de infração.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz os valores de R$ 1.386,24 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e 
quatro centavos), e R$ 888,10 (oitocentos e oitenta e oito reais e dez centavos), 
referentes aos campos 8.11 e 9.11, respectivamente.
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PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 26 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


