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ACÓRDÃO Nº:447/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/503326          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7107
RECORRENTE: PIRES & REIS LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Falhas foram apresentadas no curso do procedimento. Lançamento em 
duplicidade. Nulidade do lançamento por falta de clareza na determinação do fato 
gerador da obrigação tributária. Extinto sem julgamento de mérito.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por falta de clareza 
na determinação do fato gerador da obrigação reclamada, argüida pela Relator, e 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola 
Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
04 de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada, a recolher ICMS, nos seguintes contextos:
Contexto 4: A importância de R$170,95 (cento e setenta reais e noventa e cinco 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro 
próprio, conforme constatado através do levantamento básico do ICMS, relativo 
ao período de 01.01 à 31.12.2004.
Contexto 5: A importância de R$1.220,29 (um mil, duzentos e vinte reais e vinte 
e nove centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no 
livro próprio, conforme constatado através do levantamento básico do ICMS, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2005.

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que no campo 4.1, que não 
há nenhuma diferença lançada, nenhuma omissão verificada, nem na saídas e 
nem nas entradas de mercadorias, como pode ser verificado no levantamento 
conta caixa – reconstituição, que o contexto não espelha a verdade. Da mesma 
forma relativa ao campo 5.1. Que são estes os pontos de discordância apontados 
nesta impugnação. Requer a insubsistência e a improcedência do lançamento 
tributário. 

Sentença foi lavrada, diz que a pretensão fiscal encontra e a falta de 
recolhimento do ICMS não registrado. Tem como fundamento os levantamentos 
básicos do ICMS, onde foi detectado o imposto não registrado e 
conseqüentemente não recolhido. Que o levantamento conta caixa, fazem parte 
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de outro processo e que não houve duplicidade de autuação. Considera eficaz o 
procedimento efetuado, por isso julga procedente o auto de infração. 

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde diz que precisa refazer o 
somatório das compras do ano de 2004, com alíquota de 12%, passando para R$ 
22.531,00, assim não existirá mais diferença a ser cobrada. Que no ano de 2005, 
o ICMS foi recolhido como microempresa e que face a isso não existe mais 
diferença a ser cobrada.

A Representação Fazendária, manifesta que ocorreu erro na lavratura da 
sentença, face as provas carreadas aos autos. Que as diferenças apontadas nos 
levantamentos do ICMS de 2004 e 2005, devam serem considerados, face a isso, 
manifesta pela procedência em parte do auto de infração.   

Os argumentos expendidos pela Recorrente e endossada pela 
Representação Fazendária, traz dúvida sobre a certeza o crédito tributário 
reclamado pela Fazenda Pública. Pois, os levantamentos da conta caixa –
reconstituição, são mais completos do que o efetuado neste procedimento, com 
embasamento no levantamento básico do ICMS. Os créditos tributários deixaram 
dúvidas sobre a certeza da sua reclamação.

Com essas considerações, entendo a nulidade do lançamento seria uma 
saída para que outro procedimento pudesse ser elaborado. Essa relatoria, 
requereu a preliminar de nulidade do lançamento por falta de clareza na 
determinação do fato gerador da obrigação tributária.  

De todo exposto, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por falta 
de clareza na determinação do fato gerador da obrigação reclamada, argüida pela 
Relator, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


