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ACÓRDÃO Nº: 125/2008
PROCESSO Nº: 2004/6010/500112
REEXAME NECESSÁRIO: 1908
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: GESION RODRIGUES COELHO

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saída de mercadorias tributadas. 
Levantamento financeiro desprovido da comprovação do caixa inicial. Lançamento 
nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira que julgou nulo o 
lançamento e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de 
novo auto conforme Art. XI inciso VI do Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena 
Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
12 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
6.621,71 (Seis mil seiscentos e vinte um reais e setenta e um centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio relativo ao exercício 
de 2002 conforme foi constatado por meio do levantamento financeiro.

A autuada foi intimada, não apresentou impugnação.

A julgadora de primeira instância devolve o processo para a delegacia de 
origem para saneamento. Em resposta ao despacho 095/2005 é informado que não 
foi possível localizar a documentação e o paradeiro do contribuinte.

Novamente a julgadora de primeira instância remete os autos para saneamento 
uma vez que não foi cumprido na totalidade o despacho 095/2005.

As fls. 27 foi lavrado termo de aditamento fazendo a devida correção em 
relação aos campos 4.13 e 4.15 do auto de infração.
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Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo uma vez que no 
levantamento do movimento financeiro não foi consignado caixa inicial. 

Em sua manifestação a Representação Fazendária recomenda a manutenção 
da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração nulo.

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instancia e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Analisado e discutido o presente processo, ficou constatado, que o autor do 
procedimento ao efetuar o levantamento financeiro não consignou caixa inicial o que 
obrigatoriamente deve constar do levantamento uma vez que o mesmo comprova o 
saldo do periodo imediatamente anterior, caso inexista o saldo de caixa deverá o 
autor do procedimento intimar o contribuinte a apresentar declaração por escrito da 
ocorrência de saldo de caixa zero porem o mesmo não o fez.

Pelo exposto, vejo que agiu acertadamente a julgadora de primeira instância ao 
julgar nulo o presente auto de infração.

Pelo que me foi apresentado voto confirmando a decisão de primeira instância 
e julgo nulo o auto de infração nº. 2004/000289.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
02 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


