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ACÓRDÃO Nº: 052/2011
PROCESSO Nº: 2008/7180/500068
REEXAME NECESSÁRIO: 2.950
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: EDMILSON PALMEIRA DE SOUZA
INSC. ESTADUAL: 29.061.170-9

EMENTA: Levantamento Financeiro. Omissão de Saídas e Saldo de Caixa Final 
Verificados Simultaneamente – Inexigível o imposto quando constatadas situações
não permitidas no mesmo levantamento.

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 nº 2008/001891 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de R$ 175,51 (cento e setenta e cinco reais e 
cinqüenta e um centavos), R$ 963,21 (novecentos e sessenta e três reais e vinte e 
um centavos), R$ 2.302,71 (dois mil, trezentos e dois reais e setenta e um 
centavos), R$ 11.645,40 (onze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta 
centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente; sendo que o valor 
do campo 5.11 foi alterado conforme Termo de Aditamento de fls. 390. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum, Presidiu 
a sessão de julgamento aos 09 dias do mês de fevereiro de 2011, a conselheira 
Elena Peres Pimentel.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
16.786,66 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis 
centavos), referente a omissão de saída de mercadorias tributadas, conforme 
apurado no levantamento financeiro, onde se observa excesso de saídas de 
recursos financeiros em relação aos ingressos, conforme constatado por meio do 
levantamento financeiro relativo aos exercícios de 2003 a 2006, lançados nos 
contextos 4 a 7, respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando que 
houve erro por parte da auditoria uma vez que a mesma considerou o valor das 
compras a maior.

Às folhas 383/384, o julgador de primeira instância retorna os autos à origem 
para que o autor do procedimento se manifeste quanto aos documentos juntados 
pelo contribuinte.
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Às folhas 390, a autora do procedimento lavra termo de aditamento alterando 
a base de cálculo para R$ 5.665,95 e o valor originário para R$ 963,21, 
relativamente ao contexto 5.

O contribuinte não é intimado do termo de aditamento, porém comparece aos 
autos com impugnação repetindo os termos anteriores.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo por erro na elaboração do levantamento,
uma vez que os mesmos apresentam omissão de saídas e caixa final, situação 
impossível de ocorrer no mesmo levantamento.

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 se diz satisfeito.

Em despacho de folhas 459, a chefe do CAT, considerando que os créditos 
tributários julgados inexigíveis dos contextos 5.1 a 7.1 superam o valor de alçada, 
submete o feito ao duplo grau de jurisdição, determinando o julgamento do mesmo 
pelo COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS por meio do 
levantamento financeiro.

Conforme se percebe nos levantamentos efetuados pela autoridade fiscal 
trazem duas situações impossíveis de ocorrerem simultaneamente, são elas: 
“omissão de saídas e saldo de caixa final”, se tal fato ocorresse na realidade uma 
excluiria a outra, ou seja, ou existe caixa inicial ou existe omissão de saídas.

Portanto, os fatos acima descritos tornam o auto de infração improcedente.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para modificar a 
decisão de primeira instância, e julgar improcedente o auto de infração nº 
2008/001891 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 175,51 (cento e setenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos), R$ 963,21 
(novecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), R$ 2.302,71 (dois mil, 
trezentos e dois reais e setenta e um centavos), R$ 11.645,40 (onze mil, seiscentos 
e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente; sendo que o valor do campo 5.11 foi alterado conforme Termo de 
Aditamento de fls. 390.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


