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ACÓRDÃO No 143/2017 
PROCESSO No:  2015/6040/503555 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/003041 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.364 
RECORRENTE: ASSESSORIA DA BELEZA LTDA ME 
RECORRIDA:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.410.884-0 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OMISSÃO DE RECEITAS. OPERAÇÃO COM CARTÃO DE 
CRÉDITO/DÉBITO. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 
CERCEAMENTO A DEFESA. NULIDADE – É nula a reclamação tributária quando 
apoiada em levantamento fiscal elaborado com erro e, ou falta de clareza, 
caracterizado o cerceamento a defesa.  

 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à omissão de receitas relativa à 
falta de emissão de documentos fiscais nas operações com cartões de 
crédito/débito. 

 
Foram anexada aos autos nota explicativa, levantamentos de omissões 

de receitas nas operações com cartões de crédito/débito e relatórios de 
movimentações financeiras (fls.04/50). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta, 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
51/58): 
 

Que no início de suas atividades, em 2008, foi equivocadamente 
estabelecido como atividade principal o comércio varejista de cosméticos e as 
secundárias a prestação de serviço de beleza; que nunca foi sua atividade 
majoritária; que desde o início o foco foi a prestação de serviço de beleza; que é um 
salão de beleza conforme está estabelecido no seu cartão CNPJ e em seu nome 
fantasia; que a Lei Complementar no 116/2003 estabelece que o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos municípios e do Distrito 
Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços; que o ICMS cobrado neste 
auto nulifica totalmente o procedimento.  
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Fez juntada do comprovante de inscrição e de situação cadastral, 
alteração contratual, fotografias, comprovantes de pagamentos de rateios e contrato 
de locação de bens móveis (fls.132/777). 
 

O sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração, a 
intimação é válida, a impugnação é tempestiva e apresentada pelo próprio 
contribuinte, nos termos do artigo 20, caput da Lei nº 1.288/2001 com redação dada 
pela Lei no 2.521/2011. 

 
Preliminarmente, a impugnante alega que no início de suas atividades a 

empresa foi, equivocadamente, estabelecida como atividade principal o comércio 
varejista de cosméticos e as secundárias a prestação de serviços de beleza. 

 
Embora a empresa preste também serviços típicos de salão de beleza, a 

verdade é que seu ramo de atividade principal é o comércio varejista onde está 
incidente o ICMS, além do ISSQN pelos serviços prestados. 

 
À vista do exposto, conheço da preliminar arguida, nego-lhe provimento e 

passo à análise do mérito deste contencioso. 
 
A pretensão fiscal encontra respaldo na legislação tributária tipificada no 

campo 4.13 do auto de infração, assim como a penalidade proposta no campo 4.15 
está de acordo com o ilícito fiscal descrito. 

 
A impugnante alega que o auditor não examinou os livros fiscais de 

registros de saídas, entradas, enfim, a escrita fiscal. Ocorre que, como a empresa 
está enquadrada no Simples Nacional, os referidos livros fiscais não são 
confeccionados, com exceção do livro de registro de entradas, que na presente 
autuação não serve como meio de prova. 

 
O Código Tributário Estadual obriga as administradoras de cartão de 

crédito a informar ao fisco estadual a totalidade das operações e prestações 
realizadas pelos estabelecimentos de contribuinte, sob pena de ser solidária com o 
pagamento do imposto devido.  

 
Diante do exposto, a julgadora de primeira instância, conhece da 

impugnação apresentada, nega provimento e julga procedente o auto de infração nº 
2015/003041, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários.  

 
A Representação Fazendária, manifesta pela suspenção dos autos, até 

que diligências in loco esclareçam de forma satisfatória, a verdadeira atividade 
econômica da recorrente. Não sendo esse o entendimento pelos nobres julgadores, 
opina pela Reforma da Decisão Singular, pugnando pela nulidade do procedimento.   

 
É o relatório. 
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VOTO 
 
 

A presente demanda refere-se a omissão de receitas relativa à falta de 
emissão de documentos fiscais nas operações com cartões de crédito/débito. 

 
O sujeito passivo em sua impugnação alega que no início de suas 

atividades, em 2008, foi equivocadamente estabelecido como atividade principal o 
comércio varejista de cosméticos e as secundárias a prestação de serviço de 
beleza; que nunca foi sua atividade majoritária; que desde o início o foco foi a 
prestação de serviço de beleza; que é um salão de beleza conforme está 
estabelecido no seu cartão CNPJ; que a Lei Complementar no 116/2003 estabelece 
que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, é de competência dos 
municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços 

 
A impugnante alega que o auditor não examinou os livros fiscais de 

registros de saídas, entradas, enfim, a escrita fiscal. Ocorre que, como a empresa 
está enquadrada no Simples Nacional, os referidos livros fiscais não são 
confeccionados, com exceção do livro de registro de entradas, que na presente 
autuação não serve como meio de prova. 

 
Deste modo, por entender temerária uma decisão de mérito, 

fundamentada apenas no cadastro estadual, e sem diligencias in loco para que se 
esclarecesse a real atividade econômica do sujeito passivo, e pelo princípio da 
presunção de inocência do acusado.  

 
Considerando que os levantamentos do autuante contêm erros que 

invalidam a cobrança do crédito tributário, portanto, em desacordo com o disposto 
no Art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, como seguem: 

 
Art. 35. O auto de infração:  
..... 
 
IV. Contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos que se fundamentar.     

 
Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, decido acolher a 

preliminar de nulidade por cerceamento a defesa, e julgo o auto de infração nulo e 
extinto o presente processo sem análise de mérito.  

 
 
DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de 
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infração por cerceamento a defesa, arguida pelo sujeito passivo e julgar extinto o 
processo sem análise de mérito. O Representante Fazendário João Alberto Barbosa 
Dias fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e sugeriu o refazimento 
dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Presente na sessão 
de julgamento a proprietária Enilda de Oliveira Belo e o contador Werlemjay 
Rodrigues de Carvalho. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira e Juscelino de Oliveira 
Cesar. Presidiu a sessão de julgamento aos trinta e um dias do mês de maio de 
2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos onze dias do mês de agosto de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Osmar Defante 
Conselheiro relator 


