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ACÓRDÃO Nº: 032/2011
PROCESSO Nº: 2010/6650/500049
REEXAME NECESSÁRIO: 2936
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ILDA JARDIM DA SILVA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.372.819-4

EMENTA: Multa Formal. Levantamento Conta Caixa. Distribuidora de Bebidas - É
inexigível a autuação quando restar comprovado que o ilícito não foi apurado pela 
técnica de auditoria correta.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2010/000471 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$ 3.076,40 (três mil, setenta e seis reais e 
quarenta centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel 
e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 08 dias 
do mês de fevereiro de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título de 
Multa Formal, o valor de R$ 3.076,40 (três mil, setenta e seis reais e quarenta 
centavos), referente a saída de mercadorias isentas ou não tributadas, não 
escrituradas em livro próprio, presumido pelo fato da escrituração indicar saldo 
credor de caixa, relativo ao período de 01/01 a 31/01/2005.

O contribuinte foi intimado por ciência direta, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.
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Às fls.45, em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito 
tributário julgado inexigível supera o valor de alçada; submete o feito ao duplo grau 
de jurisdição, nos termos dispostos no Parágrafo único do art. 58 da Lei 1288/2001.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o 
levantamento conta caixa elaborado pela autoridade autuante demonstra a 
ocorrência de saldo credor de caixa, o que acarreta uma presunção de omissão de 
saídas de mercadorias tributadas, o que enseja uma cobrança de ICMS.

No entanto, o autor do procedimento cobrou foi uma multa formal pela saída 
de mercadorias isenta ou não tributadas não registradas em livro próprio, sendo que 
a empresa autuada é distribuidora de bebidas, que está sujeita ao regime de 
substituição tributária, sendo impróprio o levantamento utilizado, que é destinado a 
verificar, relativamente à presunção legal, apenas a mercadorias tributadas. 
Restando clara a improcedência da autuação.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, para confirmar a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração nº 2010/000471 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 3.076,40 (três mil, setenta e seis reais e 
quarenta centavos), referente ao campo 4.11

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


