
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2007/000178

ACÓRDÃO Nº:521/2009
PROCESSO Nº: 2007/7090/500003
REEXAME NECESSÁRIO: 2584
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: JOADEL LOPES DE CARVALHO

EMENTA: ICMS. Levantamento Financeiro. Omissão de Saída de Mercadorias 
Tributadas. Equívoco no Levantamento - A Falta de documento comprobatório do 
caixa inicial da autuada evidencia a nulidade do lançamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou 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 outro auto de infração, se for o caso. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 28 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS no valor total de R$.2.803,18 (dois 
mil, oitocentos e três reais e dezoito centavos), referente à saída de mercadorias 
tributadas, não registradas no livro próprio; relativo aos períodos de 01/01/2004 a 
31/12/2004, contexto 4.1; de 01/01/2005 a 31/12/2005, contexto 5.1, e de 
01/01/2006 a 30/04/2006, contexto 6.1, constatado por meio de levantamento 
financeiro.

Intimado por via direta, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
aduzindo que o auto de infração está eivado de erros formais e materiais insanáveis, 
os quais invalidam a peça básica, em face de insegurança do levantamento.

Que o levantamento financeiro do exercício de 01/01/2003 a 31/12/2003 teve 
como caixa inicial o valor de R$. 10.025,34 (dez mil, vinte e cinco reais e trinta e 
quatro centavos), não levado como saldo inicial do exercício de 2004, que deve ser 
somado o valor de R$.8.000,00 (oito mil reais),  referente a empréstimo bancário do 
dia 19/02/2003, não contabilizado no levantamento financeiro apurado pelo auditor, 
totalizado em R$. 18.025,34 (dezoito mil, vinte e cinco reais e trinta e quatro 
centavos), que na apuração do novo levantamento financeiro do exercício de 2004 
se observa que este apresenta o valor de R$. 12.811,81 (doze mil, oitocentos e onze 
reais e oitenta e um centavos), como caixa final, e que a capitulação da infração do 
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item 5.13, do auto em comento, está equivocada, requerendo o provimento da 
impugnação, para que sejam declarados insubsistentes os itens 4.1; 5.1 e 6.1, 
determinando seu arquivamento.

A julgadora de primeira instância, através do despacho, devolveu o processo 
à Delegacia Tributária de Alvorada, que seu titular determinasse o autor do 
procedimento, ou seu substituto, para fazer juntada do documento comprobatório do 
caixa inicial relativo ao Levantamento Financeiro que fundamentou o auto de 
infração, se não houver, fazer juntada da declaração de imposto de renda.

Em sentença de primeira instância, a julgadora entendeu que o auto de 
infração não atende os requisitos necessários, julgando nulo o auto de infração nº 
2207/000178, sem julgamento de mérito.

A Representação Fazendária manifestou-se pela confirmação da sentença de 
primeira instância, solicitando para o encaminhamento a Delegacia de jurisdição, 
para que um novo trabalho seja elaborado, atendendo todos os requisitos legais e 
formais para, que se necessário for, ocorra constituição de um novo crédito 
tributário.

Intimado da sentença de primeira instância e parecer da REFAZ, o 
contribuinte se manifestou, requerendo a confirmação da decisão, e que dê 
procedência às razões apresentadas, para julgar improcedente ao auto de infração.

Novamente a REFAZ compareceu aos autos, ratificando o parecer de fls. 35.

Analisando os autos, percebe-se que o autor do procedimento não cumpriu o 
despacho para sanear o processo, visto que não fez juntada de qualquer documento 
comprobatório do caixa inicial da autuada, assim, entendo que agiu corretamente a 
julgadora de primeira instância quando julgou nulo o presente auto de infração.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração de nº 2007/000178 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 12 dias do mês de agosto de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


