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ACÓRDÃO Nº. : 011/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6860/501106
REEXAME NECESSÁRIO : 2.618
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : PEREIRA E GITTI LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.040.689-7

EMENTA: Levantamento do Movimento Financeiro. Caixa Inicial Ausente e Sem a 
Devida Comprovação – Apresenta nulidade o auto de infração cujo levantamento 
não consegue determinar o quantum do fator gerador, devido a ausência de caixa 
inicial.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão do 
quantum do fato gerador, argüida pelo relator e julgar 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, se for o caso. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 8 dias do mês de fevereiro de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 1.234,20 
(um mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 
2003, constatado por meio do levantamento financeiro.

Após tentativa de intimar o sujeito passivo por via postal sem êxito, o mesmo 
foi intimado por edital em 13/10/2008, não comparecendo aos autos, sendo lavrado 
termo de revelia.

A julgadora de primeira instância, em análise aos autos, julgou o auto de 
infração improcedente, uma vez que o contribuinte possui escrita contábil regular e o 
levantamento utilizado não se aplica ao caso em tela.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou uma 
diligência para que o sujeito passivo faça apresentação dos livros contábeis do 
período fiscalizado e, não sendo este o entendimento, pede a reforma da sentença 
de primeira instância e a procedência do auto de infração.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2008.001957

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

Em despacho de folhas 26, o chefe do CAT emite despacho considerando 
que o valor absolvido é superior a R$ 1.000,00 e que observando o artigo 58, da Lei 
1.288/01 está sujeito a duplo grau de jurisdição, distribui o processo para 
julgamento.

Em sessão plenária realizada ao 1º dia do mês de outubro de 2009, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu transformar o julgamento em 
diligência, determinando que a agência de atendimento de Gurupi notifique o sujeito 
passivo para apresentação dos livros contábeis do período de 2003.

Devidamente intimado o contribuinte não compareceu aos autos.

Em análise aos autos ficou constatado que o contribuinte não juntou os livros 
contábeis, referentes ao exercício de 2003, fato este que descaracterizaria o 
lançamento, uma vez que, não se aplica o levantamento do movimento financeiro 
em empresas com escrita contábil regular.

Porém, em melhor análise ao levantamento utilizado, percebe-se que o autor 
do procedimento não consigna caixa inicial, e tampouco junta declaração do 
contribuinte ou declaração do imposto de renda confirmando que o caixa inicial da 
empresa, no exercício de 2003, seja igual a zero, fato este que torna o presente auto 
de infração passível de nulidade.

Pelo exposto, voto pela nulidade do lançamento por imprecisão do quantum 
do fato gerador e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS FISCAIS, aos 
12 dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


