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ACÓRDÃO Nº 571/2009
PROCESSO Nº: 2006/6100/500047
REEXAME NECESSÁRIO: 1748
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.063.356-7

EMENTA: Falta de Recolhimento de ICMS. Saída de Mercadorias Tributadas. Falta 
de Lançamento de Saldo Inicial de Caixa. A ausência de saldo inicial de caixa em 
levantamento financeiro prejudica a exigência do crédito tributário.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na parte 
que absolveu o sujeito passivo dos valores de R$568,31 (quinhentos e sessenta e 
oito reais e trinta e um centavos), e R$1.016,60 (um mil, dezesseis reais e sessenta 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 6.11, respectivamente. Voto divergente da 
Conselheira Elena Peres Pimentel. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens 
Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 20 dias do mês de outubro 
de 2009 a Conselheira Regina Alves Pinto. Está definitivamente julgado pela r. 
sentença o valor de R$ 1.582,36, lançado no contexto 05.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada em três contextos, nos campos 4.1 e 6.1, por deixar 
de recolher ao Tesouro Estadual o ICMS, respectivamente, nos valores de R$ 
568,31 (Quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) e R$1.016,60 
(Um mil e dezesseis reais e sessenta centavos), referentes às saídas de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 
2002 e 2004, conforme constatado por meio do levantamento do movimento 
financeiro

No campo 5.1, a referida empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS 
no valor de R$ 1.582,36 (Um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e seis 
centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
próprio, relativo ao exercício de 2003, conforme constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos, incorrendo em revelia.
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A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento de R$ 1.582,36 (Um mil, 
quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), relativo ao campo 5.1, e 
absolvendo o sujeito passivo na quantia de R$ 1.584,91 (Um mil, quinhentos e 
oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), relativo aos campos 4.1 e 6.1.

Em sua manifestação, a Representação Fazendária recomenda a reforma da 
decisão prolatada em primeira instância para que se julguem nulos os itens 4.1 e 
6.1, e procedente o item 5.1.

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de fls. 29, a chefe do CAT, considerando que o processo 
alcançou seus objetivos em relação à parte condenada, e considerando que o valor 
absolvido é superior a R$ 1.000,00, que observando o parágrafo único do art.58 da 
Lei nº 1288/01, está sujeito a duplo grau de jurisdição, distribui o processo para 
julgamento pelo COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo, entendo que a preliminar de 
nulidade do procedimento pela imprecisão da matéria tributável, arguida pela 
Representação Fazendária, não merece prosperar, uma vez que a análise do mérito 
no presente caso torna-se mais relevante.

Quanto ao mérito, entendo ter agido corretamente o julgador de primeira 
instância ao julgar improcedentes os contextos 4 e 6, uma vez que ficou constatado 
que a autoridade autuante não fez juntada da declaração de saldo inicial de caixa 
nos levantamentos financeiros, conforme exigência do Manual de Fiscalização, 
ficando descaracterizada a exigência do crédito tributário.

De todo o exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
sentença de primeira instância na parte que julgou improcedente o auto de infração 
nº 2006/001062 e absolvo o sujeito passivo na quantia de R$ 1.584,91 (Hum mil, 
quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), referente aos campos 
4.11 e 6.11.
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PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 09 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Conselheiro Relatora

Representação Fazendária


