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ACÓRDÃO Nº:291/2009
PROCESSO: 2007/6940/500061   
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.490
RECORRENTE: TIAGO PALHARES DOS SANTOS
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Despesas Realizadas 
Superiores às Receitas Auferidas - Apresenta nulidade o auto de infração que não 
tráz todos os documentos que lhe dão sustentabilidade.

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, 
acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por falta de documentos a lhe 
darem sustentabilidade, arguida pelo relator, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 06 de maio de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
17.609,50 (Dezessete mil, seiscentos e nove reais e cinqüenta centavos), referente 
à presunção de saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
constatado por meio do levantamento financeiro, relativo ao exercício de 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Às folhas 16, a julgadora de primeira instância remete os autos à delegacia 
Regional Tributária de Alvorada, para que o autor do procedimento solicite a 
assinatura do contribuinte na declaração de saldo de caixa inicial de folhas 09.

Às folhas 36, o autor do procedimento lavra termo de aditamento, alterando 
os campos 4.8 para R$ 96.085,30 e 4.11 para 16.334,50.

Devidamente intimado do termo de aditamento, o contribuinte apresentou 
impugnação.

Novamente, a julgadora retorna os autos à origem para saneamento (fls.46).

Às folhas 49/50, o autor do procedimento lavra termo aditivo alterando os 
campos 4.13; 4.1; campo 4.8 para R$ 103.585,30 e 4.11 para 17.609,50.
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Novamente intimado do termo de aditamento, o contribuinte não se 
manifestou.

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

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, arguiu preliminar de nulidade do auto de 
infração, uma vez que o mesmo está cheio de falhas e vícios insanáveis, fato este 
caracterizando o cerceamento ao direito de defesa e também nenhum documento foi 
acostado aos autos por parte da fiscalização para que pudesse esclarecer de quais 
despesas e receitas tratam-se, limitando-se apenas ao levantamento; que em 
analise aos autos pode-se ver que o lançador não juntou cópias dos comprovantes 
de despesas e a cópia do livro de apuração; que o mesmo deixou o ônus da prova 
com o acusado. 

No mérito, diz que o levantamento está errado, pois o lançador atribuiu valor 
base de cálculo diferente da que preceitua a Legislação Tributária vigente, e que se 
trata de empresa do grupo 1, que tem um faturamento muito pequeno e que jamais 
poderia ser imposta a carga tributária de 17%.

Ao final, vem requer a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a nulidade 
da sentença de primeira instância, possibilitando assim a devolução dos autos à 
coletoria de preparo, para que sejam providenciadas as fotocópias dos livros fiscais, 
e das guias de arrecadação, para que o lançamento revista-se do mínimo exigível 
para que possa ser apreciado e julgado em instância recursal, todavia, não sendo 
este o entendimento recomenda a manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado o presente processo que trata de cobrança de ICMS pela 
presunção das receitas serem inferiores às despesas efetivamente realizadas, 
entendo que a preliminar de nulidade da sentença de primeira instância, argüida 
pela Representação Fazendária, não deve prevalecer, pois a mesma tem o intuito 
apenas de sanear o auto de infração, procedimento este impossível de se realizar na 
fase em que o processo se encontra, e agindo desta forma estar-se-ia criando um 
dispositivo prejudicial ao contribuinte, pois sempre que uma decisão contrariasse os 
interesses da Fazenda Pública ou se o auto de infração estivesse eivado de vícios 
anular-se-ia a sentença para sanea-lo. Porém, entendo que a preliminar argüida pela 
Representação Fazendária tem o condão de anular o auto de infração, pois como se 
comprova no processo, o autor do procedimento não apresentou os documentos 
necessários que possam dar sustentação ao auto de infração, pois como é sabido 
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faz-se necessária a juntada de todos os documentos probatórios para comprovar o 
ilícito praticado pelo contribuinte.

Pelo exposto, voto pela nulidade do auto de infração por falta de documentos 
a lhe darem sustentabilidade e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário

  


