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ACÓRDÃO Nº:367/2009
PROCESSO Nº: 2005/6640/500330
REEXAME NECESSÁRIO: 2.690
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: NOSSO LAR LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

EMENTA: Omissão de Saídas. Vendas Efetuadas Sem Cupom Fiscal. Ausência de 
Relatórios Esclarecedores do Lançamento - Torna-se nulo o auto de infração que 
não se faz acompanhar de todos os documentos que comprovem o ilícito praticado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que 
julgou nulo o auto de infração nº. 2005/001358. Voto contrário da conselheira Elena 
Peres Pimentel. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 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 João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 30 de junho de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 24.093,60 
(vinte quatro mil e noventa e três reais e sessenta centavos), relativo a cópia 
realizada no dia 26/04/2005, em disco CD-ROM dos arquivos magnéticos gerenciais 
do aplicativo da empresa que se comunica com o equipamento emissor de cupom 
fiscal, onde foi encontrado relatório de vendas sem cupom fiscal correspondente, 
infringindo assim, a legislação tributária na época, relativo ao período de 01/10 a 
31/12/2001.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva argüindo a 
preliminar de nulidade do procedimento fiscalizatório por cerceamento ao direito de 
defesa, uma vez que não constam dos autos o Termo de Apreensão da memória 
fiscal ou do equipamento de informática de onde tiveram origem as planilhas que 
servem de lastro sustentatório das peças constitutivas do crédito tributário; alega 
também a inexistência de registro da data inicial do procedimento de auditoria no 
Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, 
entendendo como prazo inicial o dia 26/04/2005, tendo encerrado o prazo para 
conclusão em 26/06/2005, e que não constam dos autos o Termo de prorrogação,
diz que os autos foram lavrados na noite de 04/09/2005, conforme data e horário 
insertos às peças, o que, no seu entender, fica materialmente comprovada a 
nulidade total dos procedimentos fiscais.
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Em despacho de folhas 111, o julgador de primeira instância remete os autos 
ao delegado de jurisdição, para que determine ao autor do procedimento ou seu 
substituto que se manifeste sobre a legalidade da coleta de dados que originaram os 
relatórios e faça juntada do relatório global onde demonstra que as vendas totais 
foram de R$ 2.325.652,44, conforme CSRDE de folhas 04, e, caso seja necessário, 
produza novo auto, efetue termo de aditamento, fazendo nova intimação ao 
contribuinte, dando novo prazo e facultando-lhe o direito de se manifestar.

Em despacho de folhas 111, verso, o chefe do CAT remete os autos a 
gerência de ECF, para que se manifeste sobre a legalidade do lançamento e de sua 
instrução.

Em parecer de folhas 112/114, a Gerência de ECF sugere que o processo 
retorne a Delegacia da Receita Estadual de Araguaina, para que seja feita uma nova 
abertura, leitura, montagem e emissão de relatórios, através do banco de dados, que 
se encontra arquivado naquela delegacia.

O chefe do CAT, em despacho de folhas 115, remete os autos ao Senhor 
Superintendente de Gestão Administrativa Tributária.

Aos seis dias do mês de setembro de 2006, a Superintendência de Gestão 
Tributária remete os autos a Delegacia de origem para que se atenda aos 
despachos de folhas 111/114.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2007, os autos são remetidos à autora 
do procedimento.

Aos 15 dias do mês de janeiro de 2008, a autora do procedimento remete os 
autos ao Delegado da Receita de Araguaina, folhas 118.

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2009, a Delegada Regional Tributária –
substituta remete os autos para análise e realização de diligência ou auditoria, 
emissão de parecer e adoção da competente ação fiscal quando devido.

Aos 25 dias do mês de março de 2009, o Superintendente de Gestão 
Tributária solicita os autos para análise.

Às folhas 129/130, a assessoria técnica do CAT emite parecer técnico onde 
diz que foram refeitos o levantamento comparativo das saídas registradas com o 
documentário emitido, excluindo-se os valores constantes do relatório gerencial de 
folhas 60/295, não sendo constatada nenhuma diferença de ICMS a recolher.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância, para que seja julgado procedente o auto de 
infração, não sendo este o entendimento, recomenda a confirmação da sentença de 
primeira instância e o refazimento dos trabalhos de auditoria.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância de do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresenta recurso voluntário, 
onde requer que seja ratificada a decisão da sentença de primeira instância. 
    

Analisado e discutido o presente auto de infração, ficou constatado que o
presente processo fora encaminhado para diligência, inclusive com parecer da 
Gerência do ECF sobre os procedimentos a serem adotados, não sendo a mesma 
cumprida, fato este que ocasionou a nulidade do presente auto de infração, uma vez 
que não foram juntados ao processo os documentos que possibilitem a 
comprovação do ilícito sugerido na inicial.

Portanto, entendo que a julgadora de primeira instância agiu com bom senso 
ao julgar o presente auto de infração nulo, uma vez que não foram carreados aos 
autos documentos necessários para comprovar o ilícito praticado pelo contribuinte.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, que julgou nulo o auto de infração nº. 2005/001358.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


