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ACÓRDÃO Nº:492/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/504109
REEXAME NECESSÁRIO: 2317
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
RECORRIDA: CLP COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E COMP LTDA

EMENTA: ICMS – Levantamento Conta Caixa - Comprovado através do livro 
contábil saldo inicial do caixa maior do que detectado no levantamento, o que 
descaracteriza a infração denunciada. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2007/005029 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$. 698,97 (seiscentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos). O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 15 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme contexto: 
4.1. Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 698,97 (seiscentos e 
noventa e oito reais e noventa e sete centavos), referente a saída de mercadorias 
tributadas não registradas no livro próprio, no valor comercial de R$. 4.111,61 
(quatro mil cento e onze reais e sessenta e um centavos), relativa ao período de 
01/01/2002 a 31/12/2002, conforme foi constatado por meio do Levantamento 
Conta Caixa.

Notificado por via direta, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, 
aduzindo: que o saldo inicial utilizado pelo auditor no levantamento não era o 
valor de R$. 20.000,00 registrado contabilmente no livro Razão, mas sim o valor 
de R$. 35.375,64, e que em virtude do auditor ter se baseado tão somente no 
levantamento especifico, não considerando a veracidade das informações 
contidas na conta caixa registrada no Livro Razão apresentou saldos negativos de 
caixa em vários meses e exercícios seguintes, visto que não houve insuficiência 
de caixa no período informado, requerendo novo levantamento, fazendo juntada 
dos documentos de fls. 09/17, e livro Razão n. 2 referente a 2002.

A julgadora de primeira instância em sentença relatou que em analise aos 
autos verificou-se que o saldo inicial da empresa era de R$. 35.375,64 e não de 
R$. 20.000,00 informados no levantamento, e que considerando como caixa 
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inicial aquele valor, na reconstituição da conta caixa, não apresentava omissão de 
vendas, portanto, não havia como prosperar a exigência fiscal, julgando 
improcedente o auto de infração.

A representação fazendária, em sua manifestação recomendou pela 
confirmação da sentença de primeira instancia.

Diante do exposto, entendo que direito assiste ao contribuinte, visto as 
provas apresentadas aos autos pelo contribuinte, que descaracterizaram a 
infração denunciada, assim, julgo improcedente o Auto de Infração nº 
2007/005029, e consequentemente, absolver o sujeito passivo do pagamento do 
crédito reclamado na peça inicial.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


