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ACÓRDÃO Nº:467/2009
PROCESSO Nº: 2007/6500/500069          
REEXAME NECESSÁRIO: 2612
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: E S BARBOSA COMÉRCIO 

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal Embasada em Levantamento do Movimento 
Financeiro. Não Comprovação do Saldo Inicial de Caixa - Há que ser julgado nulo o 
auto de infração que não comprovou o saldo inicial de caixa.

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 e extinto o processo sem julgamento de mérito. 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. 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 28 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS na importância de R$ 2.002,88 (dois 
mil, dois reais e oitenta e oito centavos), referente à saída de mercadorias 
tributadas, não registradas no livro próprio, relativa ao período de 01.01 à 
31.12.2003, conforme constatado por meio do levantamento do movimento 
financeiro. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 03/05/2007.  

Despacho da Julgadora de Primeira Instância converte o processo em 
diligência, para que os autos sejam enviados ao agente do fisco, autor do 
procedimento ou substituto, para que reveja o levantamento.  

Sentença foi lavrada, onde diz que o sujeito passivo está devidamente 
identificado, foi regularmente intimado via postal, tendo apresentado impugnação 
tempestivamente, por seu proprietário, que a demanda decorre da exigência de 
ICMS, relativo ao período de 2003. Que da análise dos autos, verifica-se que não foi 
atendida a solicitação, tornando o procedimento nulo de pleno direito, sem 
julgamento do mérito.

A Representação Fazendária, em parecer, recomenda a manutenção da 
sentença prolatada em primeira instância, para que seja julgado nulo o auto de 
infração.
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Despacho nº 328/2009, do Chefe do CAT, diz que considerando que o auto 
de infração foi julgado nulo, que a Representação Fazendária manifestou-se com 
relação ao reexame necessário, e o contribuinte foi instado a manifestar-se e não o 
fez, e considerando que o valor absolvido é superior ao valor de alçada, que se dê 
prosseguimento ao feito.

O levantamento do movimento financeiro foi elaborado sem obediência as 
normas contidas no Manual e Procedimentos de Auditoria Fiscal, estabelecido pela 
Administração Fazendária, não contemplando a comprovação do saldo inicial do 
caixa. Convertido o processo em diligência, não foi atendido pelo agente do fisco. 

Face a isso, a Julgadora de Primeira Instância julgou nulo o auto de infração e 
entendo que assim deve ser julgado neste colendo Colegiado de Julgamento, pois a 
sentença foi laborada com acerto e retidão.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o lançamento e extinto o processo sem 
julgamento de mérito.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


