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ACÓRDÃO Nº: 137/2010
PROCESSO Nº: 2009/6500/500176
REEXAME NECESSÁRIO: 2794
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: S DA CONCEIÇÃO SILVA COMÉRCIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.414.473-0

EMENTA: ICMS. Levantamento do Movimento Financeiro. Saídas de mercadorias 
Tributadas e Não Registradas no Livro Próprio. Levantamento Elaborado com Erro -
É nulo o auto de infração embasado em levantamento que não considera todas as 
operações financeiras realizadas pelo contribuinte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar decisão de primeira instância, que 
julgou nulo o auto de infração de nº 2009/001326 e extinto o processo sem 
julgamento do 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 Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 11 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
10.365,01 (dez mil, trezentos e sessenta e cinco reais e um centavo), referente as 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao 
período de 01.05.2009 a 18.08.2009, conforme constatado por meio do 
levantamento Movimento Financeiro.

A autuada foi intimada, apresentando impugnação tempestiva, alegando que 
não fez o lançamento das notas fiscais em razão do atraso na entrega dos blocos 
pela gráfica e que se alguma irregularidade foi verificada na data de lavratura do 
auto, a empresa já está regularizando a situação.

A julgadora de primeira instância julgou nulo o auto de infração.

Em manifestação, a Representação Fazendária, recomendou a confirmação 
da decisão prolatada em primeira instância.

Em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito tributário, 
julgado inexigível, referente a esse processo, supera o valor de alçada; submete o 
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feito ao duplo grau de jurisdição, nos termos dispostos no Parágrafo único do art. 58 
da Lei 1288/2001.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o 
levantamento movimento financeiro elaborado pela autoridade autuante contém 
inúmeras falhas, tornando nulo o presente auto de infração. O levantamento não 
informa qualquer outro valor a não ser as compras de mercadorias, o que não 
atende às técnicas de auditoria, não são consideradas as despesas efetuadas, as 
receitas obtidas, o saldo do caixa inicial e nem o capital social da empresa para se 
apurar a omissão de saídas.

Outra falha do levantamento encontra-se no fato de que a autuação descrita 
na inicial abrange os meses de maio a agosto de 2009, no entanto, o levantamento 
elaborado é feito em relação apenas aos meses de maio a julho de 2009, o que por 
si só já geraria a nulidade uma vez que o levantamento do movimento financeiro é 
realizado em exercício fechado, o que não ocorre nesse caso.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, para julgar nulo o auto de infração de nº 2009/001326 
e extinto o processo sem julgamento do mérito

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


