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ACÓRDÃO Nº:638/2008
PROCESSO Nº: 2008/6150/500005          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7114
RECORRENTE: JOÃO CARLOS BRITO DE ABREU
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL: 29.057.404-8

EMENTA: ICMS. Nulidade do lançamento. Erro Substancial ou Material - Nos 
procedimentos fiscais realizados em empresas que comercializam produtos 
agropecuários, os grupos tributários devem ser analisados em separado, e sua 
não ocorrência enseja a nulidade do lançamento por imprecisão na determinação 
da matéria tributável. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento 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. 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 06 de agosto de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a pagar ICMS, nos contextos 
seguintes:
Contexto 04: A importância de R$4.378,59 (quatro mil, trezentos e setenta e 
oito reais e cinqüenta e nove centavos), referente a saídas de mercadorias 
tributadas e não registradas no livro próprio, constatadas através do 
levantamento financeiro, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2003. 
Contexto 05: A importância de R$15.604,04 (quinze mil, seiscentos e quatro 
reais e quatro centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas e não 
registradas no livro próprio, constatadas através do levantamento conclusão 
fiscal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004. 
Contexto 06: A importância de R$7.600,34 (sete mil, seiscentos reais e trinta 
e quatro centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas e não 
registradas no livro próprio, constatadas através do levantamento conclusão 
fiscal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2005. 
Contexto 07: A importância de R$10.523,23 (dez mil, quinhentos e vinte e três 
reais e vinte e três centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas e 
não registradas no livro próprio, constatadas através do levantamento 
conclusão fiscal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2006. 
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O contribuinte impetra suas razões, desistindo expressamente do 
julgamento de primeira instância, no entanto, nada fala sobre as motivações 
do auto de infração.

A Representação Fazendária se manifesta, dizendo que quanto aos 
levantamentos da conclusão fiscal, relativos aos períodos de 2004 a 2006, estes 
devem prosperar, pois foram laborados dentro do contexto legal. A mesma sorte 
não se pode falar em relação ao levantamento financeiro, relativo ao período de 
2003, pois apresenta erros materiais, que comprometem sua eficácia.  

Trata-se de empresa que atua no ramo de comércio de produtos 
agropecuários, onde o trabalho não foi efetuado considerando todos os 
componentes tributáveis. O levantamento conclusão fiscal precisaria estar com 
todas as categorias de tributações separadas para ter uma margem de lucro 
específica, o que não ocorreu.   

Ficou constatado que o autor do procedimento utilizou-se do levantamento 
da conta mercadorias – Conclusão Fiscal, e que o mesmo não fez a separação 
entre mercadorias tributadas, isentas e mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, ficando dessa forma prejudicado seu trabalho de auditoria. 
Quanto ao Levantamento Financeiro, este também apresenta erros materiais que 
inviabilizam a correta determinação da exigência fiscal.

Com essas considerações, esta relatoria resolve acatar a preliminar de 
nulidade do lançamento por imprecisão na determinação da matéria tributável, 
por entender que não foi possível chegar a um valor com a retidão necessária 
para concluir os trabalhos.      

Entendo que o procedimento deve ser julgado nulo, para que outro tipo de 
levantamento possa ser elaborado, e, se for encontrado algum ilícito tributário, 
que seja lavrado outro auto de infração, como de direito. 

De todo exposto, acato a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação da matéria tributável, argüida pela Recorrente, e 
julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


