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ACÓRDÃO Nº:457/2009
PROCESSO Nº: 2007/7180/500070          
REEXAME NECESSÁRIO: 2605
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: M. A. P. BORGES & CIA. LTDA. 

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal Embasada em Levantamento do Movimento 
Financeiro. Não Consideração de Fornecedores em Aberto. Saldo de Caixa Inicial 
Inferior ao do Levantamento Fiscal – Não deve prosperar o auto de infração 
embasado em levantamento que não considera os fornecedores em aberto e que 
apresenta saldo de caixa inicial menor que o existente quando da auditoria fiscal. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2007/003941 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$ 2.835,77 (dois mil, oitocentos e trinta e 
cinco reais e setenta e sete centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 25 de junho de 2009, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$2.835,77 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), 
referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas, conforme constatado 
através do levantamento do movimento financeiro, relativo ao período de 01.01 à 
31.03.2007. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 21/08/2007.

Despacho nº 85/2007, diz que o contribuinte apresentou fatos novos, como o 
fato de haver fornecedores em aberto e saldo de caixa inicial em declaração do 
IRPJ, que retorne os autos ao autor do procedimento, ou seu substituto, para que 
reveja o trabalho fiscal. A autora do procedimento, em manifestação, diz que 
considerando os fatos alegados no refazimento dos trabalhos, constatou a 
inexistência de imposto a recolher ao Erário.  

Sentença foi lavrada, diz quanto ao mérito, que o auto de infração decorre da 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, com base no levantamento do 
movimento financeiro, após retificado pela autora do procedimento, onde acolhe os 
argumentos do contribuinte, não constatou a existência de crédito tributário a ser 
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recolhido ao Erário Estadual. Face a isso, julga improcedente o auto de infração no 
todo.  

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou improcedente o auto de 
infração.

O contribuinte, em razões do recurso, diz-se satisfeito com a sentença 
prolatada em primeira instância.

Face ao Despacho do Julgador de Primeira Instância, onde solicitou da autora 
do procedimento manifestar-se sobre a existência de caixa inicial ou sua não 
comprovação, bem como dos fornecedores em aberto do contribuinte, do ano de 
2007, este, elaborou novo levantamento, onde nenhuma omissão de receita foi 
constatada.

Com essas considerações, o Julgador de Primeira Instância julgou 
improcedente o auto de infração, no que entendo que assim deve ser julgado neste 
colendo Colegiado de Julgamento.  

Face ao exposto, entendo que a sentença de primeira instância deve 
prevalecer neste feito, pois foi laborada com acerto e retidão.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto pela confirmação 
da decisão prolatada em primeira instância, julgo improcedente o auto de infração nº 
2007/003941 e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
2.835,77 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos). 

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


