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ACÓRDÃO Nº: 395/2009
PROCESSO Nº: 2008 / 7000 / 500225
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7571
RECORRENTE: VALDEZ CUNHA DA SILVA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Saída de Mercadorias Tributadas não Registradas no Livro 
Próprio. Não Devolução dos Documentos ao Contribuinte. Cerceamento ao Direito 
de Defesa - A não devolução dos livros fiscais ao contribuinte, ao término dos 
trabalhos de auditoria, configura cerceamento ao direito de defesa e 
consequentemente a nulidade do lançamento fiscal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
acatar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa 
por não entregar os Livros Fiscais para o contribuinte, argüida pela Recorrente e 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. Votos Contrários dos 
conselheiros Elena Peres Pimentel e Wagner Garcia de Souza. Os Srs. Vanderley 
Aniceto de Lima e Gaspar Mauricio Mota de Macedo fizeram sustentações orais pela 
Recorrente e Fazenda Pública respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Wagner Garcia de Souza, João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e com voto vencedor Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 15 de julho de 2009, o conselheiro 
Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada por ter deixado de recolher o ICMS nos valores de: 
R$. 22,22 (vinte e dois reais e vinte e dois centavos), contexto 4.1, relativo ao 
exercício de 2003, e no valor de R$. 768,89 (setecentos e sessenta e oito reais e 
oitenta e nove centavos), contexto 5.1, relativo ao exercício de 2005, referente às 
saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio.

A autuada foi intimada por ciência direta, não apresentou defesa, sendo 
lavrado o Termo de Revelia.

A julgadora de Primeira Instância, em sentença, acatou a revelia, e julgou 
procedente o auto de infração n. 2008/002389, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário nos valores de R$.22,22 (vinte e dois reais e vinte e 
dois centavos), campo 4.1, e R$. 768,89 (setecentos e sessenta e oito reais e 
oitenta e nove centavos), campo 5.1, mais acréscimos legais.
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Ciente da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou 
impugnação, argüiu a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa, pela não devolução dos livros e documentos utilizados na 
auditoria.

A REFAZ manifestou-se solicitando para que fosse juntado ao processo o 
documento comprobatório da devolução dos documentos utilizados nos trabalhos de 
auditoria.

Às fls. 19, foi juntado o comprovante da devolução da documentação ao 
contador da empresa em 23/03/09, sendo que o contribuinte tomou ciência do auto 
de infração em 13/12/08. 

Novamente a REFAZ compareceu ao processo, recomendando uma nova 
intimação ao contribuinte, reabrindo-lhe o prazo para impugnação, e não sendo este 
o entendimento do Conselho, recomendou pela reforma da sentença de primeira 
instância, e julgar nulo o lançamento.

Preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa 
por não entregar os Livros Fiscais para o contribuinte foi argüida pela Recorrente.

Diante do exposto, acato preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa por não entregar os Livros Fiscais para o 
contribuinte, argüida pela Recorrente, e julgo extinto o processo sem julgamento de 
mérito.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


