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ACÓRDÃO Nº:441/2008
PROCESSO Nº : 2007/6860/500737          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6803
RECORRENTE: BARTH COMERCIAL DE FRIOS E VERDURAS LTDA. ME 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Nulidade do procedimento. Impossível precisar os valores a serem
cobrados como crédito tributário. Extinto sem julgamento do mérito.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação do “quantum” da obrigação reclamada, argüida pelo Conselheiro 
Relator, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a 
emissão de novo auto de infração conforme art. 11 inciso VI do Decreto nº 
3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 23 de junho de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada, por deixar de recolher ICMS, na importância de 
R$ 5.877,11 (cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e onze centavos), 
referente à emissão de notas fiscais e registro no livro próprio de operações de 
saídas tributadas, como sendo isentas ou não tributadas, constatado através do 
levantamento comparativo das saídas registradas com documentário emitido, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2006.   

O contribuinte apresenta impugnação, onde requer em preliminar, nulidade 
do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, pois foi elaborado um 
simples levantamento comparativo, sem a documentação fiscal que comprovem 
tal levantamento. Pois, é condição necessária para sustentação do auto de 
infração do auto de infração. No mérito, diz que o histórico do auto de infração 
está sem comprovação de documentos, o que depõe contra sua procedência uma 
vez que o mesmo aponta como infração. Cita o art. 35 da lei nº 1.288/2001 e seus 
incisos. Conclui, requerente a nulidade do auto de infração. 

A sentença prolatada, diz sobre a preliminar levantada, de cerceamento ao 
direito de defesa, diz que o próprio já é documento suficiente pois relaciona todas 
as notas fiscais no período e os registros efetuados no livro de saídas para 
demonstrar o ilícito fiscal, que não há necessidade de juntar cópia das notas 
fiscais, rejeita a preliminar. No mérito, diz que a demanda decorre de emissão de 
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notas fiscais de saídas tributadas como sendo não tributadas. Os documentos 
foram juntados aos autos, como levantamento embasador do procedimento, a 
impugnante anexa cópia das notas fiscais, onde alega que são isentas ou sujeitas 
ao regime de substituição tributária. Que algumas frutas como batatas, tomate, 
cebola e alho, são tributadas. Que as notas fiscais anexadas não  trazem 
destaque do ICMS, sendo que algumas contém mercadorias tributadas. Com 
estas recomendações, entende eficaz a exigência do crédito tributário, julga 
procedente o auto de infração. 

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os termos da 
impugnação, inclusive sua preliminar de nulidade da primeira instância.   

A Representação Fazendária, manifesta-se pela reforma da sentença 
prolatada em primeira instância, para que seja procedente em parte.

O COCRE em reunião ocorrida em 15/02/2008, rejeita a preliminar de 
nulidade do lançamento por obscuridade nos demonstrativos apresentados pela 
auditoria, argüida pela REFAZ. Por unanimidade, converter o processo em 
diligência a pedido do conselheiro Presidente para que a assessoria técnica 
refaça os levantamentos excluindo os produtos não sujeitos à tributação normal. A 
assessoria técnica, após elaborado um pouco do trabalho, solicita a juntada de 
mais notas fiscais, para conseguir concluir os trabalhos. O Chefe do CAT defere a 
solicitação.

A assessoria técnica, apos conclusão dos trabalhos, em notas técnicas, 
chega ao seguintes resultados: valor apurado no levantamento inicial – R$ 
48.974,73; valor apurado pela assessoria considerando as operações não 
discriminadas sem débito do ICMS – R$ 63.274,49 e valor apurado pela 
assessoria considerando as operações não discriminadas com débito do ICMS –
R$ 93.609,77. Conclui, dizendo que não foi calculado o ICMS, face a alíquota 
questionada ser 17% ou 3%.

O próprio trabalho da assessoria técnica, conclui, não ter certeza da 
veracidade do resultado do seu trabalho, visto não ter os elementos necessários e 
suficientes para dar tal segurança.

Com essas considerações, esta Relatoria, resolve argüir a preliminar de 
nulidade do lançamento por imprecisão na determinação do quantum da 
obrigação reclamada. Por entender, que não foi possível chegar a um valor com a 
retidão necessária para concluir os trabalhos.      
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De todo exposto, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação do “quantum” da obrigação reclamada, argüida pelo 
Conselheiro Relator, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


