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ACÓRDÃO Nº.:540/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6040/503027
REEXAME NECESSÁRIO: 2.302
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MARCELO ALVES SILVA

EMENTA: ICMS. Nulo o lançamento quando não consigna caixa inicial no 
levantamento fincanceiro e não justifica o saldo zero.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
para julgar 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 outros autos de infração, se 
for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de agosto de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
7.436,96 (Sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) 
referente a saída de mercadorias tributada não registradas no livro próprio 
conforme foi constatado por meio do levantamento financeiro relativo ao exercício 
de 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando em 
síntese que não foram vendidas todas as mercadorias no ano corrente, constando 
no inventário de 2005 o valor de R$ 62.764,82 em mercadorias estocadas na 
empresa e que as aquisições foram feitas com recursos próprios do proprietário 
da empresa.

Às folhas 18 os autos são devolvidos ao autuante para saneamento, que 
em manifestação de folhas 20 informa que, o levantamento financeiro efetuado 
não utiliza o valor do inventário, que a aplicação de recursos próprios do sócio e 
proprietário da empresa nas finanças não são aceitas, pois não obedeceram aos 
procedimentos contábeis, que o inciso III da Lei 1287/01 refere-se ao artigo 44, 
que o contribuinte não questionou o item relativo ao caixa inicial e que tal 
conclusão foi retirada da declaração do imposto de rendas da pessoa jurídica.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo, submetendo sua decisão ao COCRE, 
nos termos dos artigos 56, inciso IV, alínea f e 58 parágrafo único, da Lei 1288/01.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância.

Em tentativa de notificar e intimar por via postal da sentença de primeira 
instância e do parecer da Representação Fazendária, sem êxito, o mesmo foi 
intimado por edital publicado no diário oficial do Estado do Tocantins de nº. 2652 
do dia 21/05/2007, não vindo a manifestar-se ao processo.

Analisado e discutido o presente processo verificou-se que o presente 
processo contem vicio uma vez que não foi indicado o caixa inicial, vicio este que 
tentado sanear pela julgadora de primeira instância ao devolver o mesmo para a 
autoridade autuante para que justificasse a inexistência de caixa inicial. Em 
resposta o autor do procedimento alega que o contribuinte não contestou o valor 
do caixa inicial e alegou que o valor do caixa foi retirado da Declaração do 
Imposto de Renda de Pessoa jurídica do qual não tem mais acesso, desta forma 
não foi atendido o despacho emitido pela julgadora de primeira instância.

Face ao exposto vejo ter agido corretamente a julgadora de primeira 
instância quando julgou nulo o auto de infração, portanto em reexame necessário, 
voto confirmando a decisão de primeira instância, para julgar nulo o lançamento e 
extinto o processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


