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ACÓRDÃO Nº: 394/2009
PROCESSO Nº: 2007/7090/500135
REEXAME NECESSÁRIO: 2585
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: EDNA MARIA DE SANTANA

EMENTA: ICMS. Saída de Mercadorias Tributadas. Falta de Registro no Livro 
Próprio. Levantamento Financeiro – É nula a exigência quando não atendidas as 
formalidades legais, não sendo informado no levantamento o 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 2007/005075. 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, se for o caso. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Wagner Garcia de Souza. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 15 de julho de 2009, o conselheiro Juscelino Carvalho 
de Brito.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado no valor total de R$. 4.454,65 (quatro mil, 
quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), por ter 
deixado de recolher o ICMS referente à saída de mercadorias tributadas, não 
registradas no livro próprio, relativa aos períodos de 01/01/2003 a 31/12/2003, 
contexto 4.1; 01/01/2004 a 31/12/2004, contexto 5.11 e 01/01/2005 a 31/12/2005, 
contexto 6.11, constatado por meio de levantamento financeiro.

Intimado, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, alegando que 
não houve observância, por parte do autuante, dos documentos que deram origem 
ao lançamento, não classificando corretamente os registros fiscais, conforme consta 
nos livros de registro de entradas e saídas, ao não discernir retidas, tributadas, não 
tributadas e outras, nas colunas próprias e adequadamente, levantando um valor 
para as supostas entradas de mercadorias tributadas, demasiadamente superiores 
as saídas, correspondente aos períodos de 2003, 2004 e 2005, requerendo a 
improcedência do auto de infração, fazendo juntada dos documentos.

A julgadora de primeira instância, em despacho, determinou o retorno dos 
autos a Delegacia Regional de Taguatinga, para que o autuante ou seu substituto, 
reanalisasse os valores constantes no Levantamento Financeiro, visto que a 
autuada fez juntada de documentos que podem alterar tais valores, e juntar 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2007/005075

declaração que comprove o caixa inicial do exercício de 2003, e informar ainda se 
há entradas e saídas de mercadorias retidas, não tributadas ou isentas, para todos 
os exercícios auditados. 

Despacho do chefe do CAT, de fls. 58, avocou o processo, em poder do 
agente do fisco, no estado em que se encontra.

A julgadora de primeira instância, em sentença, ressaltou que o documento 
de intimação de fls. 56, informando que foi remetido por AR, não tem sustentação 
legal, visto a inexistência de documento comprobatório de que o contribuinte tomou 
ciência da notificação, julgando, por sentença, nulo o auto de infração nº 
2007/005075, sem apreciação de mérito.

A Representação Fazendária manifestou-se pela confirmação da decisão de 
primeira instância que julgou nulo o auto de infração.

Intimado, via direta, da sentença de primeira instância e parecer da REFAZ, o 
contribuinte manifestou-se sob a alegação de que a sua empresa não tomou ciência 
da notificação, e que sabiamente a julgadora de primeira instância julgou pela 
nulidade, esperando sua confirmação, e que diante do exposto requereu que o 
conselho declarasse a procedência das razões apresentadas, para julgar 
improcedente o auto de infração.

Em despacho do chefe do CAT, o processo foi distribuído para julgamento, 
considerando que os valores absolvidos eram superiores a R$. 1.000,00, estando 
sujeito a duplo grau de jurisdição.

Analisando os autos verificou-se que o autor do procedimento não cumpriu o 
despacho da julgadora para sanear o processo.  Entendo ter agido corretamente a 
julgadora de primeira instância quando julgou nulo o presente auto de infração.

Pelo exposto, considerando o despacho do Chefe do CAT, que está sujeito a 
duplo grau de jurisdição, em reexame necessário, voto por confirmar a decisão de 
primeira instância e  julgar nulo o auto de infração  de nº 2007/005075 .
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


