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ACÓRDÃO Nº:248/2009
PROCESSO Nº: 2006/6510/500104
REEXAME NECESSÁRIO: 2564
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: D GONZAGA SOUSA

EMENTA: ICMS – Levantamento Financeiro. Ausência de Caixa Inicial e Final. 
Nulidade - Há que ser declarada a nulidade quando o levantamento fiscal é 
elaborado em desacordo com as normas técnicas de auditoria ao deixar de indicar o 
caixa inicial e final. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o lançamento. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de 
auditoria, lavrando-se outro auto de infração. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino 
Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
21 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 2.027,98 
(dois mil e vinte sete reais e noventa e oito centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, constatado por meio do 
levantamento financeiro, relativo ao exercício de 2003.

A autuada foi intimada por AR, não se manifestando, sendo que foi lavrado 
termo de revelia.

Em despacho, a julgadora de primeira instância remete os autos ao autor do 
procedimento para saneamento.

Às folhas 11, o chefe do CAT emite memorando avocando o processo para 
ser remetido ao CAT no estado em que se encontra.

Em análise aos autos, a julgadora de primeira instância aduz que se verifica 
que a solicitação, feita no Despacho, de juntada de documento comprobatório do 
Caixa Inicial, constante do Levantamento Financeiro que fundamenta o auto de 
infração, não foi atendida, julgando nulo o auto de infração nº 2002/000196, sem 
julgamento de mérito.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho do Chefe do CAT, que considerando que o valor absolvido é 
superior a R$ 1.000,00, que observando o Parágrafo único do Art. 58, da Lei 
1.288/2001, está sujeito a duplo grau de jurisdição, distribui o processo para 
julgamento pelo COCRE.

No Levantamento que deu origem ao auto de infração falta o caixa inicial e 
final, e não foi atendida a recomendação da julgadora de primeira instância para que 
o processo fosse saneado.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar nulo o auto de infração nº 2002/000196, sem 
julgamento de mérito.

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


