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ACÓRDÃO Nº:266/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502591
REEXAME NECESSÁRIO: 2.613
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: FOTOLAB COM DE PROD FOTOGRÁFICOS LTDA ME

EMENTA: ICMS. Movimentação Financeira. Ausência de indicação de saldo inicial 
de caixa. Nulidade - É nulo o lançamento embasado em levantamento elaborado 
sem indicar saldo de caixa inicial. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou nulo o valor de R$1.040,00 (um mil e quarenta reais). O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos 
os trabalhos de auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 17 de junho de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente. 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total  de  R$ 
2.317,62 (dois mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos), 
referente ao ICMS registrado e não recolhido e às saídas de mercadorias tributadas 
não registradas no livro próprio, nos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006. 

A autuada foi intimada, por via postal, para apresentar impugnação ou pagar 
o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo em 
revelia.

O processo foi devolvido ao autuante para comprovação do caixa inicial do 
exercício de 2003.

Em manifestação às fls. 20, o autor do procedimento informa que não 
conseguiu localizar a empresa.

A julgadora de primeira instância considerou procedente em parte o auto de 
infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 158,40, campo 4.11, no valor de R$ 265,71, campo 5.11 e no valor de 
R$ 258,39, campo 6.11 e nulos os créditos tributários nos valores de: R$ 243,47, 
campo 7.11, R$ 1.040,00, campo 8.11 e no valor de R$ 351,65, campo 9.11.
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa não se 
manifestou.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira instância e 
julgar procedente os itens 4, 6 e 9 e nulo os itens 7 e 8 do auto de infração.

O Chefe do CAT, através do Despacho nº 281/2009, determina o 
prosseguimento do feito tão somente em relação ao valor absolvido na importância 
de R$ 1.040,00, campo 8.1.

Em análise aos autos, verifica-se que no levantamento financeiro às fls. 09,  
não foi informado o valor do caixa inicial, nem foi feita a comprovação de sua 
inexistência, fato este que prejudica a apuração real de omissão de saídas.

Dessa forma, entendo que o trabalho realizado pelo autuante ficou 
prejudicado. 

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância na parte que julgou nulo o valor de R$ 1.040,00 (hum mil e 
quarenta reais). 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


