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ACÓRDÃO Nº: 035/2008
PROCESSO Nº: 2007/6010/500608          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.903
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARRIL LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: É imprestável o lançamento que não determina com precisão a matéria 
tributável. Incompatibilidade dos valores dos documentos apresentados com o  
levantamento. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do auto de infração nº 2007/003647 
por imprecisão na determinação da matéria tributável, argüida pela Recorrente, e 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo auto de 
infração conforme art. XVI inciso VII do Regimento Interno. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato 
Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 21 de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 5.092,65(cinco mil noventa e dois  
reais e sessenta e cinco  centavos), referente a omissão de  saída de mercadorias 
tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao período de 01.01.2005 a 
31.12.2005, constatado através do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância  conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento  do crédito tributário no valor de R$ 5.092,65, acrescido das 
cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argüiu a preliminar de nulidade do 
auto de infração por imprecisão da matéria tributável, alegando que o Auto de 
infração foi elaborado de forma generalizada  e não especifica claramente o seu 
objetivo. e no mérito alega que não há omissão de  recolhimento de ICMS, que as 
guias de arrecadação comprovam que não há omissão de recolhimento de ICMS e  
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que os demonstrativos levantados da conta mercadorias – conclusão fiscal não 
tem o condão de evidenciar qualquer ilícito fiscal sendo elaborado de forma 
lacônica e inconclusiva, e que os demais documento carreados demonstram a sua 
fragilidade, que é improcedente a decisão de primeira instância que declarou a 
confissão da recorrente quanto à prática de operação de venda com valores 
abaixo do mínimo estipulado pela legislação. O escopo é o recolhimento do ICMS 
devido, e a recorrente afirma expressamente que não deixou de emitir nenhum 
documento fiscal.

A REFAZ recomendou a manutenção  da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência   do auto de infração.

Na análise aos autos, constatou-se  divergências nos valores apresentado 
no levantamento e o dos livros fiscais, não deu para identificar quais valores 
utilizou no levantamento, com os  demonstrativos de fls.05/07,  sendo assim, 
entendo que a exigência do crédito tributário constituído pela Fazenda Pública não 
deve prevalecer neste contencioso.  

Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação da matéria tributável, argüida pela Recorrente e julgar 
extinto o processo sem julgamento do mérito.

É o voto.

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

Presidente

Cons.Relator

Representação Fazendária


