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ACÓRDÃO Nº : 203/2010
PROCESSO : 2009/6820/500249
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.769
RECORRENTE : NILSON VIANA PIRES
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.372.404-0

EMENTA: Suprimento Ilegal de Caixa. Caixa Saneado com Registros de Saídas de 
Mercadorias Efetuados em Novos Livros, Autorizados Pelo Delegado da Receita 
Estadual – Improcede a exigência quando o saneamento do ilícito é autorizado pela 
Receita Estadual.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por falta de caixa 
inicial; imprecisão na relação de tipificação do histórico e por autoridade 
incompetente, todas alegadas pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração 2009/001534 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 54.129,29 (cinquenta e quatro mil, 
cento e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), referente ao campo 4.11. Os 
Srs. Aldecimar Esperandio e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentação oral pela 
Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães 
Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 10 dias do mês de junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
54.129,29 (cinqüenta e quatro mil, cento e vinte nove reais e vinte nove centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não escrituradas nos livros próprios, 
presumida pela ocorrência de suprimentos ilegais de caixa, relativo ao exercício de 
2004.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando preliminar de nulidade do auto 
de infração por cerceamento ao direito de defesa, uma vez que o processo que foi 
julgado nulo somente foi juntado ao atual processo no dia 22/10/2009 e a 
impugnação foi apresentada em 13/10/2009, portanto, houve cerceamento ao direito 
de defesa, porque o processo não estava em apenso para a manifestação do 
autuado. Diz, também, que o processo que deu origem a este processo foi julgado 
nulo por incompetência da autoridade lançadora e que não se pode modificar uma 
decisão administrativa transitada em julgado, uma vez que foi o mesmo auditor que 
refez o presente processo. Alega, também, que não foi cumprido o despacho do 
chefe do CAT que dizia que os trabalhos deveria ser refeitos, pois na verdade foram 
apenas copiados. Alega, também, nulidade do auto de infração por não observar o 
artigo 356 da Lei 1.288/2001, pois na descrição da infração consta que houve saída 
de mercadorias tributadas, não registradas em livro próprio, conforme levantamento 
da conta caixa, entretanto a tipificação constante do campo 4.12 não aponta como 
fato gerador presumido valores apurados em levantamento da conta caixa.

No mérito, diz que não ocorreu a omissão de vendas, pois os livros em que 
não haviam sido escriturados foram cancelados e outros livros foram 
confeccionados, contendo as respectivas vendas, ou seja, a suposta omissão foi 
sanada antes do início da fiscalização, portanto, não há omissão de saídas.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo em relação às nulidades do 
lançamento por falta de caixa inicial; imprecisão na relação de tipificação do histórico 
e por autoridade incompetente, entendo que as referidas preliminares devem ser 
rejeitadas, pois no presente caso se torna mais relevante à análise do mérito. 

Analisando o mérito, resta claro que o contribuinte regularizou sua situação 
fiscal junto ao fisco estadual no momento em que foi autorizado a cancelar os livros 
fiscais que continham erro, e também obteve autorização para a autenticação dos 
novos livros em substituição aos anteriores cancelados, autorização esta que lhe foi 
concedida pelo Delegado da Receita Estadual, conforme consta às folhas 11, fato 
este ocorrido com data anterior à ação fiscal, portanto, entendo que não houve por 
parte do contribuinte qualquer ilícito.
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Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento por falta de 
caixa inicial; imprecisão na relação de tipificação do histórico e por autoridade 
incompetente, todas alegadas pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e 
dou-lhe provimento para, reformando decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração 2009/001534 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 54.129,29 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte 
e nove reais e vinte e nove centavos), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


