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ACÓRDÃO Nº: 388/2008
PROCESSO Nº: 2006/6310/500039
REEXAME NECESSÁRIO: 2062
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDA: IRACI DOS REIS CHEFER DIAS

EMENTA: ICMS – Levantamento Financeiro - Inexistência do caixa inicial, não 
demonstrado com exatidão a origem do credito tributário reclamado. Nulo o 
lançamento. 

DECISÃO: Decidiu por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instancia, que julgou nulo o lançamento e 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 Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino 
Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
16 de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado por ter deixado de recolher o ICMS na 
importância de R$. 794.36 (setecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis 
centavos), referente à venda de mercadorias tributadas não registradas no  livro  
próprio, relativo ao período de 01/01/2002 a 31/12/2002, presumidas pela 
ocorrência de saldo credor de caixa, conforme Levantamento do Movimento 
Financeiro.

Intimado por via direta, o contribuinte apresentou impugnação, alegando 
que o auditor não levou em consideração as mercadorias de substituição 
tributaria, requerendo para que fosse julgado improcedente o auto de infração.

O julgador de primeira instancia, aduziu que o movimento financeiro não 
apresentou dado fundamental para a constatação da infração apontada, que não 
constava no levantamento fiscal o valor do caixa inicial, nem qualquer declaração 
da autuada, visto ser dado de fundamental importância para a constatação do 
ilícito tributário, julgando nulo o auto de infração.

A representação fazendária manifestou-se pela confirmação da decisão de 
primeira instancia.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instancia e parecer da 
REFAz, o contribuinte, compareceu aos autos aduzindo que não foram 
apresentados documentos que comprovem o valor do caixa inicial, visto não ter 
sido requerido pelo agente do fisco.

Diante do exposto, considerando que no Levantamento do Movimento 
Financeiro não apresentou um dado fundamental para a constatação da infração 
apontada, ou seja, o Caixa Inicial, para confirmando a decisão de primeira 
instancia e julgar NULO o auto de infração sem julgamento de mérito.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


