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ACÓRDÃO N.º:209/2009 
PROCESSO Nº: 2007/6630/500069
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2.607
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: ABEL A. CABRAL

EMENTA: Nulidade do lançamento por imprecisão na determinação da matéria 
tributável. Levantamento Elaborado com Erro - Nos procedimentos fiscais realizados 
em empresas no ramo de atividade em supermercado, a situação tributária das 
mercadorias devem ser analisadas em separado. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar nulo o auto de infração nº 2007/005415 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, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 de maio de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel 

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada no valor de R$1.044,57 (hum mil, 
quarenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos), referente à saída de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, no exercício de 2006, 
constatada através do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando ter havido erro nos levantamentos fiscais, na apuração da base de cálculo 
e imposto, porque cumpriu tempestivamente todas as exigências do fisco e fez prova 
documental da desconsideração desses fatos pela fiscalização. Pede a 
improcedência da inicial.

O processo foi devolvido aos autuantes para diligência e manifestação, sendo 
que as mesmas não foram cumpridas.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo. 

A REFAZ recomendou a confirmação da sentença de primeira instância, e a 
nulidade do auto de infração.
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Ciente da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ a empresa 
não se manifestou.

O chefe do CAT, através do Despacho nº 233/2008, considerando que o valor 
absolvido é superior a R$1.000,00, que observado o Parágrafo único do art. 58 da 
Lei 1288/2001, está sujeito a duplo grau de jurisdição, encaminha para julgamento o 
valor de R$ 1.044,57. 

Em análise aos autos verifica-se que trata de empresa que atua no ramo de 
supermercados, 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. 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. 

Voto, em reexame necessário, para confirmar a decisão de primeira instância, 
pela nulidade do auto de infração nº 2007/005415 sem julgamento de mérito. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora e Autora do Voto

Representante Fazendário


