
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI  2008/001876

ACÓRDÃO Nº : 632/2009
PROCESSO Nº : 2008/6880/500317
REEXAME NECESSÁRIO : 2.722
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : NELSON BARCELOS DE OLIVEIRA
INSC. ESTADUAL : 29.065.492-0

EMENTA: Levantamento do Movimento Financeiro. Estoques Inicial e Final Levados 
à Saldo Inicial e Final de Caixa. Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas 
Concomitante com Saldo Final de Caixa – Apresenta nulidade o auto de infração 
quando se utiliza de valores que não pertencem ao caixa, apresentando resultado 
tecnicamente impossível de ocorrer.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar nulo o auto de infração nº. 2008/001876 e extinto o processo sem julgamento 
de mérito. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, João 
Campos de Abreu, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 04 dias do mês de dezembro de 2009, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
49.059,70 (quarenta e nove mil e cinqüenta e nove reais e setenta centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo 
ao exercício de 2006.

A autuada foi intimada, não se manifestando ao processo, incorrendo em 
revelia.

Em despacho de folhas 52, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
a origem para saneamento.

Às folhas 56, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando os 
campos 4.8 para R$ 226.485,10 e 4.11 para R$ 38.501,47.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação tempestiva, alegando em preliminar que o auto de infração é nulo de 
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pleno direito, pois está conforme preceitua o artigo 35, seus incisos e parágrafos, da 
Lei 1.288/01, e no caso deve ser aplicado o artigo 28, I e II, da mesma Lei 1.288/01.

No mérito, diz que conforme o histórico da suposta infração, a autuação está 
fundada em levantamento do movimento financeiro, o qual é insuficiente para a 
configuração do fato gerador do imposto, o que leva a total improcedência do auto 
de infração.

Ao final, requer que seja julgado nulo ou improcedente o auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou nulo o auto de infração.

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

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

Em análise aos autos percebe-se que no levantamento aditivo efetuado às 
folhas 55 o autor do procedimento cometeu graves equívocos na elaboração do 
levantamento, pois ao tentar justificar o caixa inicial, utilizou-se do estoque inicial 
declarado no Documento de Informações Fiscais – DIF, e, também, lançou como 
caixa final o estoque final, desta forma constatando a omissão de saídas de 
mercadorias tributadas concomitantemente com a existência de saldo final de caixa, 
situação esta impossível de acontecer, portanto, entendo que o levantamento 
encontra-se eivado de nulidade.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração nº. 2008/001876 e julgo extinto 
o processo sem análise de mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 15 dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


