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ACÓRDÃO No: 159/2017 
PROCESSO No: 2008/6040/502144 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2008/001303 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.580 
INTERESSADO: MEURER E MEURER LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.035.518-4 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. OMISSÃO DE VENDAS. CONTA CAIXA RECONSTITUIÇÃO. 

IMPROCEDENTE - É improcedente a reclamação tributária quando comprovado que 
os demonstrativos dos créditos tributários foram elaborados com erros e não 
puderam ser sanados pelo substituto do autuante.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente ao saldo credor de caixa. 

 
Foram anexados aos autos ordem de serviço e levantamentos da conta 

caixa (fls. 04/44). 
 
O processo foi devolvido ao órgão preparador para correta intimação do 

sujeito passivo (fls. 49/54). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por edital (fls. 56), para 
apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo 
ao processo, incorrendo em revelia. 

 
Foi lavrada sentença singular decidindo pela procedência em parte do 

lançamento (fls. 59/61). O Representante Fazendário emitiu parecer confirmando a 
sentença prolatada (fls. 62/63). O processo foi encaminhado ao Conselho de 
Contribuinte para reexame necessário (fls.73). Em sessão plenária, foi acolhida a 
preliminar de nulidade da sentença, conforme Resolução nº 046/2010 (fls.80). 

 
Nova sentença foi prolatada (fls.81/83) declarando a nulidade do auto de 

infração. O Refaz mais uma vez se manifestou, recomendando a decisão (fls. 84/85). 
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O COCRE decidiu acolher a preliminar de nulidade dos atos praticados a partir das 
(fls. 59). 

 
O processo foi devolvido ao substituto do autuante (fls.89) para 

refazimento dos levantamentos por consignarem endereços divergente do constante 
do auto de infração e pelo fato dos saldos iniciais dos caixas escritural e fiscal não 
coincidirem. 

 
O substituto do autuante em parecer informa que, a autuada não exerce 

mais suas atividades comerciais e, ao ser notificada por intermédio de sua 
representante legal para apresentar documentos fiscais, esta alega que os mesmos 
não foram localizados por se tratarem de períodos antigos (2005 e 2006) e que o 
uso do limite do banco para pagamentos das obrigações da empresa nada mais é 
do que empréstimos bancários devidamente comprovados. 

 
Os demonstrativos dos créditos tributários que deram sustentação ao auto 

de infração foram elaborados com erro e não puderam ser sanados pelo substituto 
do autuante em decorrência de não ser mais possível localizar os livros e 
documentos fiscais dos exercícios de 2005 e 2006, já que se passaram mais de dez 
anos e a obrigação do contribuinte é de guardá-los somente pelo prazo de cinco 
anos. 

 
Em sentença prolatada em primeira instância, e pela análise aos autos, o 

julgador singular concluiu o auto de infração nº 2008/001303 em conformidade ao 
previsto no art. 57 da Lei 1.288/2001 e declarada à revelia do sujeito passivo, sendo 
qualificada a nulidade dos créditos tributários: do campo 4.11 o valor de R$ 
37.916,98 (trinta e sete mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos) 
e, campo 5.11 o valor de R$ 8.520,08 (oito mil, quinhentos e vinte reais e oito 
centavos). 

 
Em parecer o substituto do autuante informa que a autuada não exerce 

mais suas atividades comerciais, e que o uso do limite do banco para pagamentos 
das obrigações da empresa nada mais é do que empréstimos bancários 
devidamente comprovados. 
 

A Representação Fazendária do Estado do Tocantins discordou da 
decisão de primeira instância, se manifestou pela procedência das reclamações 
tributárias do auto de infração. 

 
É o Relatório. 
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VOTO 
 
 

A presente demanda contempla duas exigências tributária referente a 
ICMS decorrentes da omissão de saídas de mercadorias tributadas, conforme foi 
constatado por meio de levantamento conta caixa-reconstituição e auxiliares, nos 
exercícios de 2005 e 2006. 

 
Visto, analisado e discutido o presente auto, é válido destacar que todos 

os requisitos mínimos e necessários na lavratura do auto de infração estão previstos 
no art. 35 da Lei no 1.288/2001, com as alterações dadas pela Lei no 2.521/2011 e 
devem obrigatoriamente serem observados, sob pena de caracterizar cerceamento 
de defesa e consequentemente a nulidade do auto de infração. 

 
Os demonstrativos dos créditos tributários que deram sustentação ao auto 

de infração foram elaborados com erro e não puderam ser sanados pelo substituto 
do autuante em decorrência de não ser mais possível localizar os livros e 
documentos fiscais dos exercícios de 2005 e 2006, já que se passaram mais de dez 
anos e a obrigação do contribuinte é de guardá-los somente pelo prazo de cinco 
anos. 

 
Analisando a natureza infracional e os levantamentos fiscais (fls. 05/44) 

não há dúvida que não foi observado pelo autor do lançamento disposto no art. 35, 
inciso IV, da Lei no 1.288/2001, com redação dada pela Lei no 2.521/2011, são 
passíveis de nulidade, e acarretam ineficácia do crédito tributário. E, conforme 
interpretação prevista no Código Tributário Nacional, (Lei 5.172/66). 

 
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, 
em caso de dúvida quanto: 
 
I - à capitulação legal do fato; 
 
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do f ato, ou à 
natureza ou extensão dos seus efeitos (grifou-se); 
 
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
 
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação; 
 

Em parecer o substituto do autuante informa que a autuada não exerce 
mais suas atividades comerciais, e que o uso do limite do banco para pagamentos 
das obrigações da empresa nada mais é do que empréstimos bancários 
devidamente comprovados. 
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Sendo assim, a autuada comprovou com documentos que não cometeu 

nenhum ato ilícito previsto no art. 21, inciso I, alínea “a” da 1.287/2001, conforme a 
seguir: 

 
Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
 
a) Saldo credor de caixa; 

 
Diante do exposto, deixo de analisar as preliminares, uma vez que a 

decisão de mérito, supra as mesmas. Decido pela improcedência da reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2008/001303, com fundamento no 
parágrafo único, do art. 57 da Lei no 1.288/2001, extinguindo-se a presente 
reclamação tributária.  

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar o pedido de nulidade de cerceamento à 
defesa, arguida pelo Sujeito Passivo. E no mérito, por unanimidade, em reexame 
necessário, reformar a decisão de primeira instância, e julgar improcedente a 
reclamação tributária constante do auto de infração no 2008/001303 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 37.916,98 (trinta e sete 
mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e oito e centavos), referente ao campo 
4.11 e R$ 8.520,08 (oito mil, quinhentos e vinte reais e oito centavos), referente ao 
campo 5.11. O representante fazendário João Alberto Barbosa Dias fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Osmar Defante, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, José Cândido de 
Moraes e Edson José Ferraz. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e cinco dias 
do mês de julho de 2017, o Conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de setembro de 2017. 
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                                                  Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Osmar Defante  
Conselheiro relator 

 


