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ACÓRDÃO Nº.: 141/2010
PROCESSO Nº: 2007/6830/500420
REEXAME NECESSÁRIO: 2.542
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: VENANCIO PEREIRA MELO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.026.241-0

EMENTA: Movimento Financeiro. Erro na Elaboração do Levantamento. Omissão de 
Saídas e Caixa Final – Não prevalece a exigência de imposto baseado em 
levantamento que simultaneamente resulta omissão de saídas de mercadorias 
tributadas e caixa final.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 2007/004163 e absolver o sujeito 
passivo no valor de R$ 548,79 (quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e nove 
centavos), referente ao campo 4.11, conforme Termo de Aditamento de fls. 26. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 27 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto. 

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 569,73 
(quinhentos e sessenta e nove reais, setenta e três centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, referente ao exercício de 
2004, conforme foi constatado por meio do levantamento financeiro. 

A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva alegando 
que não há retirada dos sócios e o valor dos honorários é 20% do salário mínimo, 
totalizando R$ 608,00. 

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento.

         O autor do procedimento junta documentos (fls. 24/25) e lavra termo de 
aditamento às fls. 26, alterando os campos 4.8 para R$ 3.228,20 (três mil, duzentos 
e vinte e oito reais, vinte centavos) e 4.11 para R$ 548,79 (quinhentos e quarenta e 
oito reais, setenta e nove centavos).
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           Devidamente intimada do termo de aditamento, a autuada comparece ao 
processo com as mesmas alegações da impugnação inicial. 

          A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo sem análise do 
mérito. 

A Representação Fazendária manifesta-se pela reforma da decisão prolatada 
em primeira instância e para que seja julgado procedente em parte o auto de 
infração.

Notificado, via AR, da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, 
manifestando-se a favor da sentença de primeira instância e ao mesmo tempo pelo 
arquivamento do processo.

Em nova manifestação, a REFAZ entende pela reforma da decisão prolatada 
em primeira instância para julgar improcedente em parte o auto de infração, 
corrigindo a irregularidade no valor de R$ 700,00, lançado como caixa final.

Em análise aos autos, verifica-se que mesmo após a devolução do processo 
pelo julgador de primeira instância, para que o autor procedimento procedesse as 
correções necessárias, e que mesmo depois de retificado, o levantamento financeiro 
que deu base a autuação e termo de aditamento, continua com erros no seu 
preenchimento, lançando na coluna de despesas com o título “caixa final”, o valor de 
R$ 700,00, totalmente incompatível com a técnica adotada para esse tipo de 
levantamento. Portanto, entendo que o levantamento ao ser elaborado contrariando 
aos princípios básicos das técnicas de auditoria, tornou-se inservível como 
instrumento para presunção de omissão de saídas de mercadorias, e 
conseqüentemente levando à improcedência do lançamento de ofício do respectivo 
imposto. 

Pelo exposto, voto, no mérito, em reexame necessário, para modificar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2007/004163 e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 548,79 (quinhentos e 
quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), referente ao campo 4.11, conforme 
Termo de Aditamento de fls. 26. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 11 
dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


