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ACÓRDÃO Nº: 350/2008
PROCESSO Nº: 2007/6860/500153
REEXAME NECESSÁRIO: 1.948
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: SEBASTIÃO JOAQUIM JUNIOR

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

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos  no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o lançamento no valor de R$ 819,38 (oitocentos e dezenove reais 
e trinta e oito centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo auto da parte julgado nulo 
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 João Campos de Abreu. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 06 de maio de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 819,38 
(Oitocentos e dezenove reais e trinta e oito centavos), referente à saída de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, no período de 01.01.2003 
a 31.12.2003, constatado através de levantamento financeiro.

A autuada foi intimada por ciência direta,  para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo,  tornando-
se revel.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo por 
entender que ocorreu o cerceamento do direito de defesa do contribuinte, quando 
o auto de infração foi apresentado na Coletoria após extinto o prazo para o 
contribuinte apresentar impugnação. 

A REFAZ recomendou a nulidade do auto de infração, após constatar que 
na elaboração do levantamento financeiro que deu suporte ao auto não foi 
indicado o caixa inicial, sendo que o mesmo é obrigatório e também, não consta 
dos autos documento que comprova a inexistência do mesmo.
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa  não se 
manifestou.

Inicialmente concordo com a nulidade do auto de infração sugerida pela  
Representante Fazendária, por entender que o levantamento não demonstrou 
com precisão a infração denunciada, pois no levantamento financeiro que dá 
suporte ao auto não foi indicado o caixa inicial, sendo que o mesmo é obrigatório 
e também, não consta dos autos documento que comprova a inexistência do 
mesmo.

  
Diante do exposto, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 

voto confirmando a decisão de primeira instância que julgou nulo o lançamento no 
valor de R$ 819,38 (Oitocentos e dezenove reais e trinta e oito centavos).

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


