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ACÓRDÃO Nº.: 142/2010
PROCESSO Nº: 2009/6040/500034
REEXAME NECESSÁRIO: 2.754
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: SPORT RODAS E PNEUS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.068.522-2

EMENTA: Conta Caixa. Erro na Elaboração do Levantamento. Presunção de 
Omissão de Saídas Inconsistente – Não prevalece a presunção de omissão de 
saídas baseada em levantamento elaborado com erro e desacompanhado dos 
demonstrativos que se fazem necessários à comprovação da infração.  

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 2009/000022 e absolver o sujeito 
passivo do valor de R$ 802,94 (oitocentos e dois reais e noventa e quatro centavos), 
referente ao campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito 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 28 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$ 802,94 
(oitocentos e dois reais, noventa e quatro centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 
2004, conforme foi constatado por meio do levantamento da conta caixa. 

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que o auditor cometeu alguns erros, provavelmente ao somar os valores, 
uma vez que algumas quantias mencionadas não correspondem aos valores 
transcritos no livro razão que deu origem ao auto de infração, pede que seja refeito o 
auto de infração, observando os valores corretos. 

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

          O autor do procedimento lavra termo de aditamento às fls. 43, alterando o 
campo 4.13 do auto de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifesta aos autos. 
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e julgou nulo o 
auto de infração. 

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, verifica-se que mesmo após a devolução do processo 
pelo julgador de primeira instância, para que o autor do procedimento juntasse aos 
autos as peças “Lançamentos Intempestivos – 128”, “Pagamentos não 
Contabilizados – 239”, “Suprimentos Ilegais – 255” e documentação para comprovar 
o saldo inicial zero do levantamento conta caixa 2004, este se limitou a juntar o 
levantamento da conta caixa 2003 e emitir termo de aditamento alterando o campo 
4.13 do auto de infração, sem, contudo, refazer o levantamento de 2003 com as 
correções necessárias e anexos solicitados. Desta forma, o levantamento continua 
com o erro e sem comprovação do ilícito. Portanto, entendo que o levantamento ao 
ser elaborado contrariando os princípios básicos das técnicas de auditoria, tornou-se 
inservível como instrumento para presunção de omissão de saídas de mercadorias, 
conseqüentemente levando à improcedência o lançamento de ofício do respectivo 
imposto. 

Pelo exposto, voto no mérito, em reexame necessário, para modificar a 
decisão de primeira instância, julgando improcedente o auto de infração de nº 
2009/000022 e absolvendo o sujeito passivo do valor de R$ 802,94 (oitocentos e 
dois reais e noventa e quatro centavos), referente ao campo 4.11.  

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


