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RELATÓRIO 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por 

de infração nº 2013/000471
peça exordial, referente às exigências de ICMS decorrentes das omissões de 
receitas pelas ocorrências de suprimentos de caixa não comprovados no exercício 
de 2009, totalizando o valor de R$ 10.468,44 
aditamento de fls. 203/205.

 
A julgadora de primeira instância por meio do despacho de fls. 199/201 

retornou o processo ao autor do lançamento para revisão da descrição da infração, 
dos dispositivos legais infringidos i
provas do ilícito fiscal. 

 
Em atendimento ao referido despacho, o autor do lançamento apresentou 

termo de aditamento de fls. 203/205 alterando a descrição da infração, a penalidade 
sugerida e o percentual da mul

 
O sujeito passivo ao ser intimado do auto de infração e do termo de 

aditamento apresentou impugnação tempestiva (fls. 180/191), alegando preliminar 
de nulidade do auto de infração por não preencher os requisitos legais de instrução 
e lavratura, uma vez que
necessários a apuração dos fatos alegados, porque o procedimento administrativo 
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OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. 
SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS DA RECLAMAÇÃO TRIBUTÁRIA. NULIDADE.
exigência tributária quando o auto de infração não contém em anexo os documentos 
que comprovam a prática do ilícito fiscal. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por 
2013/000471 contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça exordial, referente às exigências de ICMS decorrentes das omissões de 
receitas pelas ocorrências de suprimentos de caixa não comprovados no exercício 
de 2009, totalizando o valor de R$ 10.468,44 conforme auto de infração e termo de 
aditamento de fls. 203/205. 

A julgadora de primeira instância por meio do despacho de fls. 199/201 
retornou o processo ao autor do lançamento para revisão da descrição da infração, 
dos dispositivos legais infringidos indicados, a penalidade sugerida e apresentar 

Em atendimento ao referido despacho, o autor do lançamento apresentou 
termo de aditamento de fls. 203/205 alterando a descrição da infração, a penalidade 
sugerida e o percentual da multa. 

O sujeito passivo ao ser intimado do auto de infração e do termo de 
aditamento apresentou impugnação tempestiva (fls. 180/191), alegando preliminar 
de nulidade do auto de infração por não preencher os requisitos legais de instrução 
e lavratura, uma vez que não se iniciou com a autuação dos documentos 
necessários a apuração dos fatos alegados, porque o procedimento administrativo 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. 
. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

NULIDADE. É nula a 
exigência tributária quando o auto de infração não contém em anexo os documentos 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça exordial, referente às exigências de ICMS decorrentes das omissões de 
receitas pelas ocorrências de suprimentos de caixa não comprovados no exercício 

conforme auto de infração e termo de 

A julgadora de primeira instância por meio do despacho de fls. 199/201 
retornou o processo ao autor do lançamento para revisão da descrição da infração, 

ndicados, a penalidade sugerida e apresentar 

Em atendimento ao referido despacho, o autor do lançamento apresentou 
termo de aditamento de fls. 203/205 alterando a descrição da infração, a penalidade 

O sujeito passivo ao ser intimado do auto de infração e do termo de 
aditamento apresentou impugnação tempestiva (fls. 180/191), alegando preliminar 
de nulidade do auto de infração por não preencher os requisitos legais de instrução 

não se iniciou com a autuação dos documentos 
necessários a apuração dos fatos alegados, porque o procedimento administrativo 
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só produz efeitos com a notificação do contribuinte informando o inicio da auditoria, 
excluindo a espontaneidade, bem como a apresentação dos documentos e também 
porque o auditor fiscal AFRE III não tem competência para instaurar procedimento 
fiscal, quer pelo regime tributário, bem como pela matéria. 

 
No mérito, o sujeito passivo alega que está enquadrado no Simples 

Nacional fazendo comentários sobre o referido regime afirmando que tanto a base 
de cálculo, quanto a alíquota estão em desacordo com a legislação em vigor, que a 
suposta omissão de saídas decorrentes de pagamentos não contabilizados é 
referente a adiantamentos de venda de cartão e que a auditoria definiu que são 
receitas omitidas e não as excluiu da base de cálculo, que o livro de caixa comprova 
toda a receita recebida e oferecida a tributação, bem como apresenta rol de 
despesas pagas pela conta banco e ao final alega quanto à penalidade aplicada 
(150%) afirmando que a multa prevista na legislação federal é de 75%, e que a 
legislação apenas autoriza a penalidade de 150% nos casos de sonegação, fraude 
ou conluio, que é impossível tipificar a conduta do impugnante como sonegação 
fraude ou conluio, porque escriturou todas as receitas e despesas na conta caixa e 
que não há indicativo de conduta dolosa, concluindo que a multa neste patamar é 
desarrazoada e ilegal, requerendo ao final a anulação total do presente auto de 
infração. 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 220/225, a qual em 

sede de preliminar firmou entendimento no sentido de que foi expedida ordem de 
serviço, conforme se observa o seu número no campo 1.3 do auto de infração, a 
empresa foi devidamente intimada para entrega dos documentos necessários à 
fiscalização e posteriormente intimada novamente para entrega de documentos 
contábeis para comprovação de seus lançamentos contábeis, assim, no 
entendimento da julgadora singular foram cumpridos os requisitos exigidos no art. 35 
da Lei 1.288/2001, razão pela qual rejeitou a preliminar ventilada pelo sujeito 
passivo. 

 
Quanto à preliminar de incompetência do auditor fiscal AFRE III para 

instaurar procedimento fiscal, a julgadora de primeira instância ressalta que a 
prerrogativa para fiscalizar o ICMS é do Estado, vez que ele quem o instituiu, 
portanto, não resta dúvida que o autor do lançamento pode exercer seu poder de 
fiscalização, notadamente em razão de a empresa estar enquadrada no grupo 4, 
dentro do limite de competência definido pelo anexo I da Lei nº 1.609/2005 com 
redação dada pela Lei nº 1.840/2007 e pela Lei 2.668/2012, por sua vez a julgadora 
singular rejeitou a preliminar suscitada na peça impugnatória. 

 
No mérito, a julgadora de primeira instância observa que foi aplicada a 

legislação do Simples Nacional, tendo em vista que o sujeito passivo é enquadrado 
no referido regime de tributação, sendo que no seu entender, a luz da legislação 
aplicável ao regime do Simples Nacional, o fato do sujeito passivo estar enquadrado 
no referido regime de tributação não o exclui da incidência do ICMS devido na 
operação ou prestação desacobertada de documento fiscal e que em relação a tal 
operação é observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, ou seja, 
não enquadradas no regime do Simples Nacional. Assim, a julgadora singular 
entende que não está errada a aplicação de presunção legal determinada na alínea 
“b” do inciso I do art. 21 da Lei 1.287/2001 em razão do amparo legal estabelecido 
pelo art. 34 da Lei Complementar 123/2006. 
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A julgadora singular conclui seu raciocínio salientando que as alíquotas 

do Simples Nacional são aplicadas apenas quanto ao recolhimento dos tributos 
devidos e apurados na forma dos artigos 18 a 20 da Lei Complementar 123/2006 e 
que para a infração descrita no presente caso, decorrente de omissão de receita, 
deve ser aplicada o regime normal de tributação e não o regime do Simples 
Nacional, ou seja, a legislação Estadual. Desta forma, segundo a julgadora a quo, a 
exigência tributária contida no presente auto de infração e termo de aditamento é 
passível de nulidade por não indicar corretamente os dispositivos legais infringidos. 

 
Com efeito, a julgadora de primeira instância aduz que em razão da 

nulidade acima mencionada não foram analisadas as questões do sujeito passivo 
em sede impugnação, bem como, o mérito deste contencioso.  

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou nulo, sem 

análise de mérito, o auto de infração nº 2013/000471. Por fim, submete a decisão à 
apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do 
Tocantins, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56 e parágrafo único do art. 
58 da Lei 1.288/01, com redação dada pela Lei nº 2.521, de 10/11/2011. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

226/235, quanto às questões preliminares de nulidade, ressalta que de plano devem 
ser rejeitadas em concordância à fundamentação da julgadora singular, por serem 
descabidas as alegações do sujeito passivo, haja vista terem sido cumpridos os 
procedimentos legais no presente caso. No que tange a preliminar de incompetência 
ventilada em impugnação, ressalta que afirmar que o fiscal AFRE III é incompetente 
para fiscalizar o Simples Nacional é desconhecer a legislação Estadual e a própria 
Lei Complementar nº 123/2006, ficando, portanto, descaracterizadas as 
preliminares, devendo ser rejeitadas. 

 
Nesta trilhar, o ilustre representante fazendário, aduz que razão não 

assiste a julgadora singular no que concerne a nulidade declinada na sentença, 
concluindo que não existe erro na tipificação da infração, citando a legislação a seu 
entender aplicável para sustentar sua tese. 

 
O representante fazendário salienta que o autuante deixou de apresentar 

cópia do documento principal, qual seja o Livro Caixa e/ou Livro Contábil Diário do 
período referendado, o que no seu entender causa a nulidade do auto de infração 
por não apresentar os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamenta 
a reclamação tributária. 

 
No mérito, rebate as questões ventiladas pelo sujeito passivo, ressaltando 

que o mesmo nada apresentou documentalmente para comprovar o que se pede na 
respectiva intimação. 

 
Desta forma, o ilustre representante fazendário, após exaustivo e bem 

fundamentado parecer, recomenda para conhecer da impugnação para negar-lhe 
provimento, modificando a sentença singular para rejeitar a preliminar de nulidade 
prolatada pela julgadora de primeira instância, a julgar pela nulidade do auto de 
infração por não apresentar os documentos comprobatórios dos fatos em que se 
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fundamenta a reclamação tributária, e que, se assim não for o entendimento, seja 
julgado procedente a reclamação tributária. 

 
Em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV da Lei 1.288/2001, o ilustre 

representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, por meio do Parecer 
SFT/Nº de fls. 241, se posicionou favorável a manifestação exposta pelo 
Representante Fazendário, determinando o retorno dos autos à origem, para as 
providências legais. 

 
 

VOTO 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 

decorrente das omissões de receitas pelas ocorrências de suprimentos de caixa não 
comprovados no exercício de 2009, totalizando o valor de R$ 10.468,44 conforme 
auto de infração e termo de aditamento de fls. 203/205. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou nulo, 

sem análise de mérito, o auto de infração nº 2013/000471, no valor de R$ 10.468,44, 
indicado no campo 4.11, por entender que, à luz da legislação aplicável ao regime 
do Simples Nacional, o fato de o sujeito passivo estar enquadrado no referido regime 
de tributação não o exclui da incidência do ICMS devido na operação ou prestação 
desacobertada de documento fiscal e que em relação a tal operação é observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, ou seja, não enquadradas no 
regime do Simples Nacional. 

 
A ilustre julgadora singular conclui seu raciocínio asseverando que: 
 

[...] as alíquotas do Simples Nacional são aplicadas apenas quanto 
ao recolhimento dos tributos devidos e apurados na forma dos 
artigos 18 a 20 da Lei Complementar 123/2006 e que para infração 
descrita no presente caso decorrente de omissão de receita deve ser 
aplicada o regime normal de tributação e não regime do Simples 
Nacional, ou seja, a legislação Estadual. 
[...] Desta forma, a exigência tributária contida no presente auto de 
infração e termo de aditamento é passível de nulidade por não 
indicar corretamente os dispositivos legais infringidos. 

 
Inicialmente, em análise das preliminares ventiladas pelo sujeito passivo, 

corroboro do entendimento firmado pela julgadora singular, pois no meu raciocínio a 
alegação genérica de ausência de requisitos legais na elaboração do auto de 
infração, desacompanhada de fundamentos jurídicos indicados na norma tributária, 
não serve a obstar a análise de mérito. De igual sorte, insta salientar que a meu 
entender compete ao Fisco Estadual a fiscalização de empresas optantes do 
Regime Unificado do Simples Nacional com esteio na Lei nº 2.267, de 18.12.2009, 
por tais razões rejeitos as preliminares suscitadas pelo sujeito passivo. Neste 
sentido já tive a oportunidade de me manifestar em caso análogo, senão vejamos: 

 
ACÓRDÃO Nº: 023/2014 
 
I – ICMS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NA ELABORAÇÃO 
DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA – A alegação 



Publicado no Diário Oficial no 4.246, de 30 de outubro de 2014 

 

5 

genérica de ausência de requisitos legais na elaboração do auto de 
infração, desacompanhada de fundamentos jurídicos indicados na 
norma tributária, não serve a obstar a análise de mérito. 
 
II – ICMS. INCOMPETÊNCIA DO FISCO ESTADUAL PARA 
FISCALIZAR O REGIME UNIFICADO DO SIMPLES NACIONAL. 
PRELIMINAR REJEITADA – Compete ao Fisco Estadual a 
fiscalização de empresas optantes do Regime Unificado do Simples 
Nacional com esteio na Lei nº 2.267 de 18.12.2009, a alegação em 
contrário não tem o condão de evitar a analise mérito. 
 
III – ICMS. OMISSÃO DE VENDAS. SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO 
COMPROVADO. PROCEDENTE – É procedente o lançamento fiscal 
originado da omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
provenientes da falta de registro de notas fiscais de saídas em livro 
próprio, identificada pela ocorrência do fato gerador presumido em 
suprimento ilegal de caixa. 

 
Não obstante os fundamentos pelos quais a douta julgadora firma sua 

convicção, com a devida vênia, me permita discordar na parte em que julgou pela 
nulidade do presente auto de infração, pois salvo melhor juízo, entendo que a 
legislação aplicável está correta, não sendo causa de nulidade, vez que a meu ver 
deve-se aplicar a Lei Complementar nº 123/2006 à microempresa e à empresa de 
pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, que exerça atividades incluídas no 
campo de incidência do ICMS e seja apurada omissão de receita de que não se 
consiga identificar a origem, com esteio no que está disposto nos artigos 34 e 39, 
caput, § 2º, da Lei Complementar nº 123, bem como na conformidade da resolução 
CGSN nº 94, de 29 de maio de 2011, nos artigos 82, caput, § 2º, e 83, caput, 
vejamos: 

 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
 
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de 
receita existentes nas legislações de regência dos impostos e 
contribuições incluídos no Simples Nacional. 
(...) 
 
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional 
será de competência do órgão julgador integrante da estrutura 
administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o 
indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os 
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais 
desse ente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de 
novembro de 2011) 
(...) 
 
§ 2º No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça 
atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja 
apurada omissão de receita de que não se consiga identificar a 
origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista 
nesta Lei Complementar, e a parcela autuada que não seja 
correspondente aos tributos e contribuições federais será rateada 
entre Estados e Municípios ou Distrito Federal. (grifo nosso) 
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Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional nº 94, de 29 de 
novembro de 2011 
(...) 
 
Art. 82. Aplicam-se à ME e à EPP optantes pelo Simples Nacional 
todas as presunções de omissão de receita existentes nas 
legislações de regência dos tributos incluídos no Simples Nacional. 
(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 34) 
(...) 
 
§ 2º Nas hipóteses em que o lançamento do ICMS decorra de 
constatação de aquisição, manutenção ou saídas de mercadorias ou 
de prestação de serviços sem documento fiscal ou com documento 
fiscal inidôneo, nas atividades que envolvam fiscalização de trânsito 
e similares, os tributos devidos serão exigidos observada a legislação 
aplicável às demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples 
Nacional, consoante disposto nas alíneas "e" e "f" do inciso XIII do § 
1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 2006. (Lei 
Complementar nº 123, de 2006, art. 13, § 1º, inciso XIII, alíneas "e", e 
"f"; art. 33, § 4º) 
 
Art. 83. No caso em que a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional 
exerça atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do 
ISS e seja apurada omissão de receita de que não se consiga 
identificar a origem, a autuação será feita utilizando a maior das 
alíquotas relativas à faixa de receita bruta de enquadramento do 
contribuinte, dentre as tabelas aplicáveis às respectivas atividades. 
(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 39, § 2º) 

 
De acordo com a legislação acima colacionada, de forma didática e a fim 

de elucidar eventuais dúvidas, depreende-se que o art. 34 da LC 123/2006 remete a 
aplicação da legislação de regência à microempresa e à empresa de pequeno porte, 
optantes pelo Simples Nacional, no que diz respeito às presunções de omissão de 
receita, observando-se no caso em tela o art. 21, inciso I, alínea “d”, da Lei 1.287/01 
senão vejamos: 

 
Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
(...) 
 
d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou 
contabilmente; 

 
A meu ver, a escorreita interpretação do art. 34 supra, utilizando-se das 

técnicas adequadas de hermenêutica, é no sentido de que apenas quanto à previsão 
de presunções de omissão de receita aplica-se a legislação de regência dos 
impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional, vale dizer que se permite o 
instituto da referida presunção, com base na legislação do ente fiscalizador, o que 
não permite inferir que a lei Complementar 123/2006 deixará de reger as 
reclamações tributárias que envolvem as ME e EPP optantes pelo Simples Nacional. 
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Corroborando com entendimento supra, denota-se que a combinação do 
§ 2º do art. 39 com o art. 34, todos da LC 123/2006, fulmina a questão, pois uma vez 
apurada omissão de receita de que não se consiga identificar a origem, claro está na 
norma citada que a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista na Lei 
Complementar, procedimento adotado no caso dos autos. 

 
Por conseguinte, o art. 39 da norma precitada trata da competência do 

contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional, a qual será do órgão 
julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo, cujos requisitos 
para sua fixação serão o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de 
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos 
fiscais desse ente. 

 
Assim, considerando que o sujeito passivo é optante pelo Simples 

Nacional, verifica-se que o auto de infração foi lavrado em conformidade com 
legislação tributária vigente devendo ser mantido pelas razões acima, não sendo 
nesta condição considerado nulo. 

 
De outra banda, denota-se que o auto de infração que formaliza a 

exigência do crédito tributário deve conter no mínimo a descrição clara e resumida 
dos fatos e período de sua ocorrência, bem como serem anexados todos os 
demonstrativos do crédito tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em 
que se fundamenta, conforme dispõe o art. 35, inciso I, alínea “c”, e inciso IV, da Lei 
1.288/2001, in verbis: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência;  
(...) 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
Neste conduto de exposição, o Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais do Estado do Tocantins já firmou entendimento, senão vejamos: 
 

“ACÓRDÃO Nº  140/2012 – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. 
PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTRAS UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE E/OU USO 
E CONSUMO. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. 
NULIDADE – É nula a exigência tributária quando o auto de infração 
não contém em anexo os documentos que comprovam a prática do 
ilícito fiscal.” 
 
“ACÓRDÃO Nº  143/2012 – ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE 
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE ENTRADAS. 
AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE – É 
nula a exigência tributária quando não contém em anexo os 
documentos que comprovam a prática do ilícito fiscal.” 
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Vale destacar que, em sede de julgamento de primeira instância, 

tratando-se de incorreções ou omissões de natureza formal ou sanável, podem 
acarretar o saneamento do auto de infração e não a nulidade prevista no art. 28, 
inciso II, da Lei nº 1.288/2001, conforme ordena o art. 35, § 3º, da Lei nº 1.288/2001 
C/C o art. 55, incisos I e II, do mesmo diploma legal, vejamos: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
(...) 
 
§ 3º As incorreções ou omissões do auto de infração podem ser 
saneadas e não acarretam nulidade.  
 

Seção II 
Do Julgamento em Primeira Instância 

 
Art. 55. Constatada irregularidade no processo administrativo-
tributário o julgador devolverá os autos ao órgão preparador para 
saneamento, se o defeito: 
 
I – for de natureza formal;  
 
II – versar sobre: 
 
a) nulidade sanável; 
 
b) erro, omissão ou obscuridade; 
 
c) insuficiência de provas para formação do seu convencimento 
quanto à matéria de fato; 
 
d) erro na tipificação da infração. 

 
Todavia, é imperioso asseverar que superada a fase de primeira instância 

sem que as incorreções ou omissões do auto de infração sejam saneadas, tratar-se-
á de vício de natureza insanável, vez que a norma não permite ao Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE, com exceção dos casos de impugnação 
direta, promover o saneamento do auto de infração em sede de julgamento de 
segunda instância, ensejando, portanto, a decretação de nulidade do auto de 
infração, mercê da ausência de documentos que comprovam a prática do ilícito 
fiscal. 

 
No caso dos autos, como bem delineado pela Representação Fazendária 

– REFAZ, em parecer às fls. 226/235, depreende-se que o autuante deixou de 
apresentar cópia do documento principal, qual seja o Livro Caixa e/ou Livro Contábil 
Diário do período referendado, o que ao entender da REFAZ, do qual também 
compartilho, causa a nulidade do auto de infração por não apresentar os 
documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamenta a reclamação 
tributária. 

 
Portanto, decido pela reforma da decisão de primeira instância, para 

julgar pela nulidade do auto de infração nº 2013/000471, sem análise de mérito, por 
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não apresentar os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamenta a 
reclamação tributária. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, em reexame necessário, acolher a preliminar de nulidade do auto de 
infração por não ter anexado os documentos comprobatórios do ilícito fiscal, 
deixando de atender o art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, arguida pelo conselheiro 
relator e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O representante 
fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o 
Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Valcy 
Barboza Ribeiro, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Evaniter Cordeiro Toledo 
e João Alberto Barbosa. Presidiu a sessão de julgamento aos 07 dias do mês de 
outubro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de outubro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


