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ACÓRDÃO Nº : 346/2010
PROCESSO Nº : 2006/6140/500600
REEXAME NECESSÁRIO : 1.927
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : LUCILENE MARQUES DO NASCIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.052.760-0

EMENTA: Movimento Financeiro. Elaboração do Levantamento sem Considerar 
Receitas de Prestação de Serviços – Não prevalece a exigência do imposto após 
considerar o total das receitas auferidas no período analisado. 

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 julgou improcedente o auto de infração nº 2006/002019 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 4.218,68 (quatro mil, 
duzentos e dezoito reais e sessenta e oito 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, Marivanes 
Beserra Cruz, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 27 dias do mês de setembro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença, o valor de R$ 500,00; ref. ao campo 
5.11.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No 4, por deixar de recolher ICMS 
na importância de R$ 4.218,68 (quatro mil, duzentos e dezoito reais, sessenta e oito 
centavos), referente à saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
próprio, relativa ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004, conforme constatado por 
meio do levantamento financeiro. E, no 5, a recolher multa formal no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais), pelo extravio de documentos fiscais; período de 
referência 01/01/2005 a 31/12/2005. 

A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva argüindo 
que o auditor não considerou o caixa inicial de R$ 9.821,52 e as receitas de serviços 
no exercício de 2004; que o contribuinte é microempresa e a multa formal do bloco 
extraviado deve ser R$ 3,00 (três reais) por folha.  
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          A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, absolvendo o sujeito passivo no valor constante do campo 4.11 e, 
condenando o valor apontado no campo 5.11.

          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, sendo 
lavrado termo de perempção à folha 56.

           Após nova notificação, o contribuinte manifesta-se concordando com os 
termos da decisão de primeira instância, anexando cópia da guia de recolhimento 
correspondente à parte condenada.

           Em nova manifestação a REFAZ recomenda a manutenção da sentença 
prolatada em primeira instância.

Em análise a parte absolvida, referente ao contexto 4, concordo com a
julgadora de primeira instância que absolveu o contribuinte do pagamento do 
imposto, uma vez que o autuado comprovou em sua defesa que as receitas de 
serviços obtidas no exercício de 2004 e não lançadas no levantamento financeiro,
que originou o auto de infração, foram capazes de suportar as despesas realizadas,
consequentemente descaracterizando a omissão de saídas apontada.

Pelo exposto, voto, no mérito, em reexame necessário, para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
nº 2006/002019 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
4.218,68 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), referente 
ao campo 4.11.    

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


