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ACORDÃO Nº:76/2008 
PROCESSO Nº: 2004/6520/500048
REEXAME NECESSÁRIO: Nº: 2.540 
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: WANDERLEY DA MATA MARIANO

EMENTA: Circulação de Mercadorias Tributadas. Omissão de Registro de Saídas. 
Impossibilidade de Comprovação do Fato - A ausência de demonstrativos do crédito 
tributário e de documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamenta 
prejudica o lançamento, tornando inexigível o crédito tributário que reclama. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2004/000880 e absolver o sujeito passivo 
do valor de R$ 874,52 (oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois 
centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 17 de março de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 874,52 (oitocentos e setenta e quatro 
reais e cinqüenta e dois centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas, 
não registradas nos livros próprios, nos exercícios de 2003, 2004 e 2005.
            

A autuada foi intimada, por via postal, para apresentar impugnação ou pagar o 
crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo em revelia.

O processo foi devolvido ao autuante para juntada dos documentos fiscais 
comprobatórios das operações de compra e de venda realizadas pelo contribuinte, o 
mesmo informa que o contribuinte se localiza em outra regional, sugere que o 
processo seja repassado para um auditor substituto da Regional de Alvorada para 
prosseguimento. Sendo repassado para um auditor substituto, que em despacho, 
informa que procedeu diligência “in loco”, constatou a inviabilidade de sanear o 
processo, devido a empresa ter cessado a movimentação de mercadorias a mais 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2004/000880

de 3 anos, sendo suspensa de ofício em 23.11.2005, desaparecendo do  endereço 
cadastrado. Foi noticiado que o contribuinte levou toda a documentação fiscal da 
empresa, estabelecendo-se em outro domicílio, foi noticiado também que o mesmo 
veio a óbito, não restando alternativa para rever os livros e documentos fiscais.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração improcedente.

A REFAZ recomenda a confirmação  da sentença de primeira instância e a 
improcedência do auto de infração. 

O contribuinte foi intimado da decisão prolatada em primeira instância e do 
parecer da REFAZ, e não se manifestou.

Em análise aos autos, verifica-se a ausência de documentos fiscais que 
venham comprovar a infração constatada pelo Auditor, e, solicitada diligência para 
saneamento dos autos, seu resultado foi infrutífero, conforme informa a auditora 
substituta, ficando impossibilitada a comprovação, por meio das notas fiscais e dos 
livros de registros, tendo em vista o desaparecimento do contribuinte e dos 
documentos fiscais. O auto de infração está desacompanhado das provas que o 
fundamentaram, entendo, assim, que diante a ausência de documentos fiscais não 
tem como ser comprovada a exigência fiscal.

A lei nº 1288, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o contencioso 
administrativo tributário e os procedimentos administrativo-tributários dispõe em seu 
artigo 35, inciso IV, in verbis:

“Art. 35. O auto de infração:
(...)

IV - contém em anexo todos os demonstrativos do 
crédito tributário e os documentos comprobatórios 
dos fatos em que se fundamentar”

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância e julgar improcedente o auto de infração nº 
2004/000880 e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 874,52 (oitocentos e 
setenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos   
28 dias do mês de abril de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


