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ACÓRDÃO Nº : 623/2009
PROCESSO Nº : 2008/6880/500319
REEXAME NECESSÁRIO: 2724
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : MINIMERCADO ISABELA LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.340.768-1

EMENTA: Levantamento Financeiro. Falta de Recolhimento de ICMS. Não 
Comprovação do Valor Consignado como Caixa Inicial. Erro na Elaboração do 
Levantamento – A falta de comprovação do valor consignado como caixa inicial e a 
coexistência de caixa final e omissão de saídas, acarretam a nulidade do 
lançamento. 

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 2008/001878 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito 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 Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 18 dias do mês de novembro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
8.787,30 (oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao 
exercício de 2004, conforme constatado por meio do Levantamento do Movimento 
Financeiro.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
intempestiva, requerendo a revisão do presente auto de infração em razão dos 
documentos comprobatórios que a empresa anexara aos autos, demonstrando o 
valor dos fornecedores em aberto no início e fim do exercício de 2004, pois, se 
analisados, haverá alteração no valor do crédito tributário levantado. 

A julgadora de primeira instância, conforme fls.82, encaminhou o presente 
processo para a Delegacia da Receita de Alvorada para que fossem analisadas as 
alegações feitas pelo contribuinte às fls. 57, e efetuar, por meio de Termo de 
Aditamento, as alterações necessárias.
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Determinou, ainda, a identificação do caixa inicial que compreende o saldo do 
período imediatamente anterior, para que seja anexado pelo Agente Fiscal ao 
levantamento, sob pena de nulidade.

Às fls. 87, lavrou-se o Termo de Aditamento modificando-se os valores dos 
campos 4.8, que passou a ser de R$ 94.598,71 (noventa e quatro mil, quinhentos e 
noventa e oito reais e setenta e um centavos) e do campo 4.11 que passou a ser de 
R$ 19.566,97 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e sete 
centavos).

Notificado, via postal, do Termo de Aditamento, o contribuinte se manifestou 
tempestivamente, argüindo preliminar de nulidade por incompetência da autoridade 
autuante e cerceamento do direito de defesa, conforme art. 28, incisos I e II, da Lei 
1288/01.

No mérito, aduz que a autuação está fundada em Levantamento do 
Movimento Financeiro, o que não é suficiente para a configuração do fato gerador do 
imposto, levando a total improcedência do auto de infração.

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

Em manifestação às fls.116/117, a Representação Fazendária recomenda a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte se manifestou requerendo a
confirmação da decisão de primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo ficou constatado que a 
autoridade autuante não comprovou o valor consignado como caixa inicial na 
elaboração do levantamento financeiro, bem como, ao refazer o levantamento 
considerou caixa final concomitante com a existência de omissão de saídas, sendo 
impossível a constatação das duas situações em um mesmo levantamento, 
acarretando assim a nulidade do lançamento.

De todo o exposto, em reexame necessário, voto confirmando a sentença de 
primeira instância, para julgar nulo o auto de infração nº 2008/001878 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 10 dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


