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ACÓRDÃO Nº.: 530/2009
PROCESSO Nº.: 2008/6880/500245
REEXAME NECESSÁRIO: 2.661
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: A. A. F. MOURA & CIAL LTDA.

EMENTA: Movimento Financeiro. Levantamento Efetuado sem Obedecer as Normas 
Técnicas Recomendadas. Ausência de Caixa Inicial – Torna-se nulo o lançamento 
efetuado com base em levantamento do movimento financeiro elaborado sem 
consignar caixa inicial.

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 auto de infração de nº. 2008/001463 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, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento ao 1º dia de outubro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 1.750,48 
(um mil, setecentos e cinqüenta reais e quarenta e oito centavos), referente a 
omissão de vendas, relativo ao exercício de 2003, constatado por meio do 
levantamento movimento financeiro.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva.

A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento, 
uma vez que o caixa inicial informado no levantamento financeiro não foi 
comprovado.

Às folhas 34, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alegando 
que em momento algum foram apresentados documentos comprobatórios do caixa 
inicial da empresa, sugere que o contribuinte seja novamente intimado.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
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.

Visto, analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que o 
levantamento do movimento financeiro não foi elaborado de forma correta, uma vez 
que não foi consignado caixa inicial e tampouco foi juntada declaração do 
contribuinte sobre a não existência de caixa inicial. 

Portanto, entendo ter agido corretamente a julgadora de primeira instância ao 
julgar nulo o auto de infração, sem julgamento de mérito.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância que julgou nulo o auto de infração de nº. 2008/001463 e extinto 
o processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26 
dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


