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ACÓRDÃO Nº: 254/2008
PROCESSO Nº: 2007/6140/500472
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.155
RECORRENTE: SAQUETIM & SAQUETIM LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Omissão de saídas presumida em decorrência da constatação 
de suprimento ilegal de caixa. Presunção baseada em levantamento elaborado 
com erro. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação do fato gerador de obrigação reclamada, argüida pela Recorrente 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 de 
infração conforme art. 11 inciso VI do Decreto nº 3.198/07. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato 
Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 29 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no  valor total de R$ 
8.673,40 (Oito  mil seiscentos e setenta e três reais e quarenta centavos), pela 
falta de recolhimento do ICMS, relativos a suprimento de caixa não comprovados 
e pagamentos não contabilizados, configurando a presunção de omissão de 
saídas, nos exercícios de 2003 e 2004. Contatado através de levantamentos da 
conta caixa.

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

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou procedente o auto de infração nº 2007/003198, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário constante na inicial, por 
entender que o procedimento está correto. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário, a este conselho, não argüiu preliminar e no mérito, solicita a 
revisão do débito reclamado e o cancelamento do valor cobrado, alegando que as 
omissões de vendas apuradas, trata de empréstimo realizado junto ao sócio; de 
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falta de pagamento de aluguel pela empresa, no entanto, paga pelo sócio, e de 
nota fiscal registrada e pago o ICMS.

A REFAZ  manifestou-se pela reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e pela nulidade do  Auto de Infração, 

É o Relatório. 

Inicialmente acolho a preliminar de nulidade argüida pela Recorrente por 
entender que o levantamento não foi elaborado de acordo com a Portaria/SEFAZ 
nº 884/2006, a qual nos artigos 1º e 2º, orienta que os valores constantes dos 
formulários que compõem o levantamento, destinados a relacionar os 
pagamentos não contabilizados e suprimentos ilegais, deverão ser transportados 
para o levantamento reconstituição conta caixa e apuradas as possíveis omissões 
de saídas, enquanto foram autuados diretamente os valores constantes dos 
formulários, não os valores das omissões de saídas apurado no levantamento, 
como determina a portaria.

Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade do auto de infração nº 
2007/003198, argüida pela recorrente, julgando extinto o processo sem 
julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


