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ACÓRDÃO Nº:206/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/501307          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.360
RECORRENTE: DAMASO DAMASO QUINTINO DE JESUS LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA:. Levantamento da Conta Caixa. Falha na Elaboração do Levantamento 
Fiscal. Nulidade do Lançamento - Nulo o lançamento que não determina com 
precisão a matéria tributável por incompatibilidade dos fatos narrados com a 
necessária precisão e segurança do fato gerador determinado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação do crédito tributário, arguida pela REFAZ, e julgar extinto o processo 
sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se 
outro auto de infração, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fabíola Macedo de 
Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 29 de abril de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS na importância de R$ 
67.591,30 (sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos), 
referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas, constatado através do 
levantamento da conta caixa, no exercício de 2003.

A autuada foi intimada, por ciência direta, para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo em 
revelia.
     

O julgador de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário constante na inicial.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, em preliminar alega que referente a 
tempestividade o “AR” de ciência do procedimento administrativo foi entregue na 
recepção do shopping center,  a pessoa  estranha ao quadro funcional da empresa 
recorrente, tomado ciência dias após o recebimento, tendo dificuldade inclusive de 
defesa. Referente a infração do contexto 4, compreendendo o período de 
01.01.2003 a 31.12.2003, alega a decadência qüinqüenal, superado o prazo para 
verificação do suposto crédito tributário, nos termos do artigo 173 do Código 
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Tributário Nacional. Requer a reforma da sentença e que seja julgado improcedente 
o auto de infração debatido. 

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira instância 
que foi pela procedência do auto de infração, para que seja julgado Nulo o 
lançamento.

Na análise aos autos, entendo que a REFAZ agiu corretamente ao argüir a 
preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão da matéria tributável, por não 
estar estabelecido com precisão e segurança o fato gerador cobrado neste 
processo, visto que a empresa possui 15 contas bancárias contabilizadas e o 
levantamento Conta Caixa foi elaborado com base na conta corrente do Banco 
Mercantil de São Paulo e não levado em consideração as outras contas.

Sendo assim, entendo que a exigência do crédito tributário constituído pela 
Fazenda Pública não deve prevalecer neste contencioso.  

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

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dia do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto Vencedor 

Representação Fazendária


