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ACÓRDÃO Nº.: 050/2011
PROCESSO Nº: 2008/6830/500338
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.926
RECORRENTE: EDSON PEREIRA DA SILVA ARAGUAÇU-ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL: 29.045.375-5

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Levantamento Financeiro 
Não Apresenta Saldo de Caixa Inicial – Ausência de requisito básico no 
levantamento acarreta nulidade do auto de infração.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade do lançamento por ausência de comprovação de 
saldo de caixa inicial, argüida pelo relator, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. Voto divergente da conselheira Luciene Souza Guimarães 
Passos. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. 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 09 dias do mês de fevereiro de 2011, a conselheira 
Elena Peres Pimentel.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 6.376,87 
(seis mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas, não escrituradas nos livros fiscais próprios, relativo 
ao exercício de 2006, constatado por meio do levantamento financeiro.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

Às folhas 70, a julgadora retorna os autos à origem para o autor do 
procedimento se manifestar referente aos documentos juntados às folhas 64 a 68.

Às folhas 77, o autor do procedimento emite parecer.

Devidamente intimado o contribuinte não compareceu aos autos.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, argüiu preliminar de nulidade do auto de 
infração uma vez que faltam documentos que dão sustentação a autuação, fato este 
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que torna impossível a defesa, nota-se que o autor do procedimento não juntou 
cópia das notas fiscais de saídas, cópia dos comprovantes de despesa e do livro de 
apuração.

No mérito, diz que se trata de uma empresa de pequeno porte e que jamais a 
carga tributária poderia ser 17%, portanto, o levantamento está eivado de vícios, 
trazendo, portanto, relevante prejuízo ao requerente. Ao final, pede pela 
improcedência do auto de infração.

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

Visto, analisado e discutido o presente processo, resta claro que o mesmo 
apresenta vícios, uma vez que o levantamento financeiro, utilizado pela autoridade 
lançadora para sustentação do auto de infração, não traz o caixa inicial e tampouco 
apresenta declaração do Imposto de Rendas ou declaração do contribuinte que em 
01/01/2006, não havia saldo de caixa na empresa.

Portanto, entendo ser nulo o presente auto de infração.

Pelo exposto, em preliminar, voto pela nulidade do lançamento por ausência 
de comprovação de saldo de caixa inicial, e julgo extinto o processo sem julgamento 
de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


