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ACÓRDÃO Nº.: 53/2010
PROCESSO Nº.: 2008/6880/500312
REEXAME NECESSÁRIO: 2.717
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: RIBEIRO & LACERDA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.063.512-8

EMENTA: Movimento Financeiro. Levantamento Efetuado com Erro. Lançamento de 
Valores Correspondentes a Estoques como Caixa Inicial e Final, Respectivamente. 
Consignação de Valor de Caixa Final – É nulo o lançamento efetuado com erros, ao 
consignar omissão de saídas e caixa final, além da utilização de valores de estoques 
inventariados como caixa inicial e final.     

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou nulo o auto de infração de nº. 2008/001867 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito 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 Rubens Marcelo 
Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Luciene Souza 
Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de março 
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$ 6.268,85 
(seis mil, duzentos e sessenta e oito reais, oitenta e cinco centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, conforme foi 
constatado por meio do levantamento movimento financeiro, relativo ao exercício de 
2003.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
intempestiva, alegando que não foram considerados os fornecedores em aberto no 
início e no fim do período analisado.

A julgadora de primeira instância retorna o processo ao autuante (fls. 142), 
que refez o levantamento financeiro (fls. 143) e lavrou termo de aditamento às fls. 
146, retificando o contexto, a base de cálculo e o valor originário descritos nos 
campos 4.1, 4.8 e 4.11 do auto. 

O contribuinte foi intimado do termo de aditamento por via postal 
apresentando impugnação com as seguintes alegações:

           Que o auto baseia-se tão somente em indícios, que deveria ter sido feito um 
levantamento específico; que os tributos e compras de dezembro de 2003 foram 
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pagos em 2004; que a autoridade administrativa deve fornecer cópia de todo o 
material sobre o qual se funda sua acusação, que parte dos créditos cobrados estão 
prescritos.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo por entender 
que houve cerceamento ao direito de defesa previsto no artigo 28 da Lei 1288/01, 
devido o autor do procedimento não ter comprovado o valor do caixa inicial na 
elaboração do levantamento financeiro.

A Representação Fazendária opina pela confirmação 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.

Visto e analisado presente processo, verifica-se que o autor do procedimento 
não elaborou de forma correta o levantamento financeiro, lançando os valores de 
estoque inicial e final declarados na DIF (fls. 144/145), como caixa inicial e final, 
respectivamente; além de lançar caixa final concomitantemente com a existência de 
omissão de saídas como já apontado na sentença em primeira instância. 

Portanto, entendo ter agido corretamente a julgadora de primeira instância ao 
julgar nulo o auto de infração, sem julgamento de mérito.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração de nº. 2008/001867 
e extinto o processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 08  
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


