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ACÓRDÃO : 365/2010
PROCESSO Nº : 2007/6830/500424
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.904
RECORRENTE : RAIMUNDA DOS SANTOS CUNHA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL : 29.051.508-4

EMENTA: ICMS. Movimentação Financeira. Levantamento Elaborado com Erro – É 
nulo o auto de infração embasado em levantamento que não comprova com 
precisão a omissão de saídas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão do 
demonstrativo do crédito tributário, argüida pela Relatora e julgar extinto o processo 
sem julgamento de 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 Elena Peres Pimentel, 
Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 25 dias do mês de outubro de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel 

VOTO: A presente exigência fiscal é proveniente de omissão de vendas de 
mercadorias, em decorrência da constatação de receitas inferiores ao valor das 
despesas efetivamente realizadas, no exercício de 2003, apurado no Levantamento 
do Movimento Financeiro.  

A autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.540,19, acrescido das cominações 
legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário, tempestivo, a este Conselho, não argüiu preliminar, e, no mérito, 
alega que não sabia da intimação, que não foi intimado para início dos trabalhos 
fiscais, nem de sua parte e nem do Contador da empresa, que o trabalho foi 
elaborado somente com dados da própria SEFAZ. Requer, ao final, o cancelamento 
do auto de infração.
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A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração.

Analisando os documentos produzidos nos autos, verifico que razão assiste 
ao contribuinte, visto que o levantamento elaborado não atenta para a correta 
técnica de auditoria fiscal, uma vez apresentar caixa inicial, sendo constatada 
omissão de saídas no exercício anterior, e também por considerar em suas 
despesas (coluna crédito) um  valor relativo a caixa final, o que compromete seu 
resultado, fatos que prejudicam a apuração real de omissão de saídas. 

Dessa forma, entendo que o trabalho realizado pelo autuante ficou 
prejudicado.

Voto por acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão do 
demonstrativo do crédito tributário, e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representação Fazendária


