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ACÓRDÃO Nº:639/2008
PROCESSO Nº: 2007/7090/500115          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7225
RECORRENTE: RAINERIVAL RIBEIRO XAVIER 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC ESTADUAL: 29.035.436-6

EMENTA: Conclusão Fiscal. Utilização de Valores Relativos à Base de Cálculo. 
Nulidade do Lançamento – É nulo o Auto de Infração quando da impossibilidade 
de determinação precisa da matéria tributável, por ausência de clareza e precisão 
na elaboração do levantamento fiscal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão da 
matéria tributável, argüida pela REFAZ, 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 foi autuada a recolher ICMS na importância de R$4.501,70 
(quatro mil, quinhentos e um reais e setenta centavos), referente a saídas de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, conforme constatado 
através do levantamento conclusão fiscal, relativo ao período de 01.01 à 
31.12.2003. Noutro contexto, a recolher ICMS, na importância de R$1.887,96 (um 
mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), referente a 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, conforme 
constatado através do levantamento conclusão fiscal, relativo ao período de 01.01 
à 31.12.2005

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que a demanda é 
totalmente improcedente, por haver inserido em suas planilhas valores não 
constantes da apuração do ICMS. Que o auto de infração está eivado de erros 
formais e insanáveis, os quais invalidam a peça básica. Quanto ao contexto 04, o 
valor das entradas é de R$189.631,00 e não como colocado R$206.066,00. Que 
o estoque final em 31/12/2003 é de R$82.018,00, onde obtêm uma margem de 
lucro de 20,73%. Sobre o contexto 05, diz que o valor correto das entradas é de 
R$275.880,00 e não R$291.415,00 como foi grafado. Face a esse erro, a margem 
de lucro bruto é de 21,02%. Requer a improcedência do feito.  
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Sentença foi lavrada, onde diz que a preliminar levantada, de cerceamento 
ao direito de defesa, face a autuação não coadunar com a tipificação da 
legislação infringida, foi afastada pelo juízo. Sobre o mérito, diz que o auditor 
separou as mercadorias que se vende no estabelecimento, por tipo de tributação. 
Conclui, julgando no mérito, pela procedência no todo do auto de infração. 

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os termos da 
impugnação. 

A Representação Fazendária, argumentando que o autor do procedimento 
utilizou de base de cálculo e não dos valores contábeis, requer a reforma da 
sentença para que seja nulificado o procedimento.  

Neste caso, não houve a aplicação da correta técnica de auditoria para a 
realização do levantamento fiscal, e a conseqüente apuração do ilícito tributário, 
pois, no Levantamento da Conta Mercadorias – Conclusão Fiscal, os valores a 
serem transportados são os contábeis, e na presente situação o que se verifica foi 
o transporte de valores referentes à base de cálculo. Diante a esta constatação o 
que se infere é a impossibilidade de determinação precisa da matéria tributável, 
por ausência de clareza e precisão na elaboração do levantamento fiscal.

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

De todo exposto, acato a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão da matéria tributável, argüida pela REFAZ, 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


