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ACÓRDÃO Nº: 091/2008
PROCESSO Nº: 2007/6640/500028
REEXAME NECESSÁRIO: 1932
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: VALMIR JARDIM

EMENTA: Venda de mercadorias tributadas não registradas. Falta de caixa inicial. 
Procedimento incorreto. Presunção não configurada Auto de infração nulo.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento, por imprecisão na 
determinação do quantum da base de cálculo, argüida pela REFAZ, e julgar extinto 
o processo sem julgamento do mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo auto de infração, conforme 
art. XI inciso VI do Decreto nº 3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Marcelo Azevedo dos Santos, João Gabriel Spicker, Juscelino 
Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
11 de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: O Contribuinte foi autuado porque deixou de recolher o ICMS na 
importância de R$ 6.368,37 (seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e 
sete centavos), correspondente ao giro comercial de R$ 53.068,44 (cinqüenta e 
três mil e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), relativo ao período 
de 01/01/2002 á 31/12/2002, verificado por levantamento do movimento financeiro, 
conforme descrito no campo (contexto) 4.1.

Intimada, por AR, em 18/01/2007, a Autuada apresentou impugnação 
tempestiva, em 07/02/2007 (fls. 09), com relação ao AI n.º 2007/000071, referente 
ao período de 01/01/2003 à 31/12/2003.

A sentença de primeiro grau, fls. 19/20, julgou procedente o AI, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor de R$ 4.496,70 
(quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta centavos)m com a 
penalidade sugerida no campo 4.15, acrescidos das cominações legais, eis que 
beneficiado com a redução da base de cálculo de 29,41%, reformando o valor 
descrito no campo 4.8 do AI para R$ 26.451,22 (vinte e seis mil quatrocentos e 
cinqüenta e um reais e vinte e dois centavos).

Em sua manifestação (fl. 21), a Representação Fazendária opina pela 
reforma da decisão prolatada em 1ª instância, e julgar nulo o AI, posto que o 
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levantamento financeiro não apresenta o caixa inicial e nem justifica a sua 
inexistência. Bem como que o processo seja remetido à Delegacia de Jurisdição 
para, sendo o caso, seja lavrado novo AI.

É o relatório.

Acolho o parecer da REFAZ, defendido em sustentação oral.

Do levantamento fiscal juntado aos autos, verifica-se que não fora lançado o 
caixa inicial, o que nulifica todo o procedimento.

Diante do exposto, voto pela reforma da decisão de primeira instância, e 
pela nulidade do auto de infração nº 2007/000070, absolvendo-se o sujeito passivo 
da imputação que lhe fora imposta.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


