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ACÓRDÃO Nº.: 059/2008
PROCESSO: 2007/6670/500153          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6983
RECORRENTE:I. A. TOMÉ - ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Presunção de saída de mercadorias tributadas pela ocorrência 
de pagamentos não contabilizados. Autor do procedimento transporta saldo final 
do levantamento do exercício anteriormente julgado nulo.  Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da infração denunciada, argüida pelo relator, 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$ 
1.316,41 (Hum mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, 
presumido pela ocorrência de pagamentos não contabilizados constatado por 
meio do levantamento conta caixa relativo ao exercício de 2004.

A autuada foi intimada, não se manifestando ao processo.

O julgador de primeira instância face à revelia do contribuinte julga o auto 
de infração procedente.

Devidamente intimado da decisão de primeira instância o contribuinte 
apresenta recurso a este conselho, não argüiu preliminar, no mérito argumenta 
que o auditor equivocou-se ao não considerar a integralização de valores no 
capital social da empresa que foi devidamente lançado no caixa fiscal da 
empresa sem a correspondência com o caixa escritural do periodo, assim valores  
que foram integralizados no caixa da empresa não tem qualquer referencia com a 
venda de mercadorias, não sendo escriturado o faturamento 
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porque o mesmo não teria ocorrido; que efetivamente não teria ocorrido saída de 
mercadorias sem o registro em livro próprio.

Assim deve o presente auto de infração ser considerado insubsistente em 
razão da inexistência de saída de mercadorias não registradas, e também face à 
ausência de pagamentos não contabilizados.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo conclui-se que o autor do 
procedimento transportou o saldo final do caixa fiscal do levantamento efetuado 
no exercício anterior, para o saldo inicial do caixa fiscal do presente processo, 
sendo que no exercício anterior o mesmo não considerou o caixa inicial, sendo 
que aquele levantamento em função do equivoco foi considerado nulo, fica 
também o presente lançamento prejudicado.

Pelo exposto voto pela reforma da sentença de primeira instância para 
julgar nulo o auto de infração nº. 2007/000891.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
27 dias do mês de março de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


