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ACÓRDÃO Nº:518/2009
PROCESSO Nº: 2007/6650/500139
REEXAME NECESSÁRIO: 2649
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: CLEONE SILVA RIBEIRO

EMENTA: ICMS. Exigência de Recolhimento de Imposto, Referente à Diferença de 
Débito a Menor nas Saídas de Mercadorias Tributadas. Falta de Registro no Livro 
Próprio - Apresenta nulidade o lançamento tributário que tem por base declaração de 
vendas, não amparada por documento fiscal idôneo. 

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o lançamento e 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 Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 29 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado por ter deixado de recolher ICMS na importância 
de R$.12.144,21 (doze mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), 
referente à diferença de débito a menor nas saídas de mercadorias tributadas, não 
registradas no livro próprio, relativa ao período de 01.01.2003 a 31.12.2003, 
constatado por meio do levantamento básico do ICMS. 

Intimado por via direta, o contribuinte apresentou a impugnação, aduzindo 
que o auditor usou como peça básica para a autuação, uma relação de vendas que 
não possui assinatura do contribuinte e nem do contador, visto que se trata de 
documento falso, requerendo a improcedência do auto de infração. 

Em despacho, a julgadora de primeira instância determinou o retorno dos 
autos a Delegacia de origem para que o autor do procedimento, ou seu substituto, 
reavaliasse os documentos que embasaram o auto de infração, visto que a relação 
de vendas referente aos últimos doze meses, não tem sustentação legal como 
elemento comprobatório da omissão de pagamento de imposto.

O autuante compareceu ao processo, onde atesta a veracidade do 
documento de fls. 08, que serviu de base para a autuação, conforme despacho de 
fls. 58.
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Novamente em despacho, a julgadora de primeira instância devolveu os autos 
a Agência de Atendimento de Arapoema, para que seu titular intime o sujeito 
passivo, para que regularize a capacidade de manifestação no processo, visto que a 
legislação tributária prevê que somente o contribuinte ou seu responsável tributário 
tem capacidade para se manifestar no processo, aceita a representação somente 
por advogado.

Intimado o contribuinte não se manifestou.

Em relato da julgadora de primeira instância, em sentença, esta aduz que se 
verifica que o documento comprobatório da infração é uma relação de vendas 
referente aos últimos doze meses, na qual consta os valores de vendas, à vista e à 
prazo, relativos aos meses de janeiro/2003 a junho/2003, assinada pelo procurador 
responsável pela empresa, e que, contudo, entende que este documento não tem 
sustentação legal como elemento comprobatório da omissão de pagamento do 
imposto, podendo servir como indício para elaboração de outro levantamento que 
venha confirmar ou não a veracidade das informações ali contidas.

Que entende que não pode prosperar o auto de infração por falta de 
consistência legal nos elementos comprobatórios dos fatos em que se fundamenta, 
julgando nulo o auto de infração nº 2007/004847, por imprecisão da matéria 
tributável.

A Representação Fazendária manifestou-se pela confirmação da decisão de 
primeira instância.

Intimado, via AR e por Edital, da sentença de primeira instância e parecer da 
REFAZ, o contribuinte não se manifestou.

Em despacho do Chefe do CAT, de fls. 77, este diz que considerando que o 
valor absolvido é superior a R$. 1.000,00, que observando o Parágrafo único do Art. 
58, da Lei 1.288/2001, está sujeito ao duplo grau de jurisdição.

Corroborando com o entendimento da julgadora de primeira instância e da 
Representação Fazendária, de que o documento que o autuante se baseou para 
lavrar o auto de infração foi a relação de fls. 08, entendo que a mesma não tem 
consistência legal.

Diante do acima exposto, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar nulo o lançamento e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. 
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É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 12 dias do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


