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ACÓRDÃO Nº:224/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/501139          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7497
RECORRENTE: J. GUIMARÃES DISTRIBUIDORA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária por Omissão de Saídas de Mercadorias 
Tributadas. Levantamento da Conta Fornecedores. Incompleta tipificação da 
infração – Há que ser declarada a nulidade do lançamento por tipificação 
inadequada da infração denunciada na peça inicial.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por excesso de 
prazo no processo de auditoria e decadência do contexto 4, argüida pela 
Recorrente; e por maioria, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por 
tipificação incorreta da infração denunciada, argüida pela REFAZ e julgar extinto o 
processo sem julgamento do mérito. Voto divergente do conselheiro João Gabriel 
Spicker. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 de maio de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$188.393,27 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e 
sete centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas, não registradas no 
livro próprio, relativo ao período de 01.01.2003 á 31.12.2006, conforme constatado 
através do levantamento da conta fornecedores – análise do saldo, contido nos 
contextos 4, 5, 6 e 7 dos autos.  

A empresa autuada apresenta impugnação, tempestivamente, em 
16/05/2008, fls. 274/287 dos autos.

Despacho da Julgadora de Primeira Instância foi juntado aos autos, para que 
os autos retornem a Delegacia de origem, para que a autora do procedimento 
adéque os autos aos termos legais. Termo de aditamento foi juntado para que 
alterasse a infração cometida pelo contribuinte, fls. 299 dos autos. Termo de não 
manifestação relativo à empresa Refrescos Bandeirantes Ind. e Com. Ltda., foi 
juntado aos autos, fls. 304 dos autos.
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Sentença lavrada diz que o sujeito passivo foi intimado por ciência postal, que 
a exigência fiscal decorre das saídas de mercadorias tributadas e não registradas no 
livro próprio, relativo aos períodos fiscalizados. Que rejeita a preliminar de nulidade 
do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, por tipificação incompleta, 
a vista do termo de aditamento juntado aos autos. Também, rejeita a preliminar de 
nulidade por vício processual por deixar de atender as determinações e limitações 
impostas no art. 32-A da Lei nº 1.288/2001, pois, o eventual excesso de prazo no 
lançamento do crédito tributário não anula o procedimento fiscal. Quanto ao mérito, 
que o contribuinte não trouxe outro parâmetro que não seja a conta fornecedor. 
Nenhum casuísmo foi utilizado durante o processo de auditoria fiscal, as
informações foram colhidas nos livros e documentos fiscais da contabilidade da 
empresa. Que ficou caracterizada a omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Julga procedente o auto de infração.  

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde requer nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa e que parte do lançamento encontra-se decaído, 
conforme dispõe o art. 150, § 4º do CTN e do art. 173, inciso I do mesmo diploma 
legal. Sobre o mérito, diz que não ocorreram saídas de mercadorias tributadas, não 
registradas no livro próprio. Como se pode afirmar que houve falta de recolhimento 
de imposto, se grande parte das mercadorias comercializadas pela empresas é 
sujeita a substituição tributária, já com retenção antecipada do imposto? Cita várias 
aquisições efetuadas pelo contribuinte junto a seus fornecedores, relativo aos 
períodos fiscalizados. Reitera que não ocorreu falta de pagamento de imposto e cita 
vários acórdãos do COCRE. Requer, ao final, a improcedência do feito.

A Representação Fazendária, em manifestação, diz que o processo está 
eivado de nulidade absoluta por cerceamento ao direito de defesa, pois, prejudicou o 
pleno exercício do direito de defesa do acusado. Quanto ao mérito, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância.

O trabalho fiscal não foi elaborado com aquela certeza jurídica que o 
procedimento administrativo-tributário requer. A tipificação alocada como infração é 
por demais abrangente, como bem lembrou o digno Representante da Fazenda 
Pública e seu abalizado parecer. Pois, colocar o art. 46 §§ 1º e 2º da Lei nº 
1.287/2001, é equivalente a dizer que o contribuinte cometeu todas as 
irregularidades possíveis. 

Nessa linha de raciocínio, também é bom lembrar que a autora do 
procedimento diz que ocorreram saídas de mercadorias tributadas e não registradas 
no livro próprio, conforme constatado por meio do levantamento da conta 
fornecedores, diga-se que este levantamento pode apontar tanto um passivo fictício 
ou exigível oculto. Fazendo uma leitura rápida do levantamento percebe-se que é 
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um passivo fictício, mas, para os leigos na área de auditoria fiscal é uma ocorrência 
de cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.  

Para que ficasse caracterizada a ocorrência de um passivo fictício, necessária 
a indicação do artigo da lei onde teria ocorrido essa infração. Percebe-se que a 
Julgadora de Primeira Instância detectou tal falha, e converteu o processo em 
diligência para que a agente do fisco sanasse tal falha, esta se recusou modificar 
seu trabalho. Deveria necessariamente indicar o art. 21, inciso I, alínea “c” da Lei nº 
1.287/2001.  

Com essas considerações, entendo que o procedimento não pode prosperar 
neste Contencioso, motivo pelo qual entendo que a nulidade proposta pela 
Representação Fazendária deve ser acatada para se fazer a verdadeira justiça 
fiscal. 

De todo exposto, voto para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento 
por excesso de prazo no processo de auditoria e decadência do contexto 4, argüida 
pela Recorrente; e acolher a preliminar de nulidade do lançamento por tipificação 
incorreta da infração denunciada, argüida pela REFAZ e julgar extinto o processo 
sem julgamento do mérito.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


