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ACÓRDÃO Nº:274/2009
PROCESSO: 2007/6010/500607
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.566
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARRIL LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Ausência de Registro de Saída de Mercadorias Tributadas. Levantamento 
Utiliza-se de Saídas com Tributação Normal e Sujeitas a Substituição Tributária -
Apresenta nulidade o lançamento laborado com erro ao determinar os valores a 
serem exigidos.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na determinação do 
quantum da matéria tributável, arguida pelo conselheiro Presidente e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. Voto contrário da conselheira Elena Peres 
Pimentel. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 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 
João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e 
Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 27 de maio de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de 
R$3.500,75 (Três mil e quinhentos reais e setenta e cinco centavos), referente às 
saídas de mercadorias tributadas a 25%, registradas no livro próprio de forma 
indevida, constatado por meio do levantamento comparativo de saídas com 
documentário emitido, relativo ao exercício de 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Às folhas 165/168, o julgador de primeira emite despacho para que os autores 
do procedimento se manifestem quanto aos fatos novos e as alegações trazidas aos 
autos pela impugnante.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
compareceu aos autos com recurso voluntário tempestivo, argüindo em síntese que 
o conhaque Domus de embalagem de 970 ml está sujeito ao regime de Substituição 
Tributária e por isso, certamente, existem conhaques que já tiveram sua tributação 
recolhida pela substituição tributária, conforme cópias de notas fiscais que 
comprovam a substituição tributária, portanto, comprovadamente demonstrado fica 
que os impostos foram recolhidos.

Ao final requer a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, opina pela manutenção 
da sentença de primeira instância.

Analisando o presente auto de infração que trata de cobrança de ICMS 
referente às saídas de mercadorias tributadas não registradas, se verifica que os 
autores do procedimento relacionam produtos sujeitos a substituição tributária e 
produtos com tributação normal em seu levantamento, fato este que leva a não 
identificar com precisão o valor a ser tributado, portanto, entendo que merece 
acolhimento a preliminar de nulidade do auto de infração por imprecisão na 
determinação do quantum da matéria tributável, argüida pelo presidente.

Pelo exposto, acato a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação do quantum da matéria tributável, arguida pelo conselheiro Presidente 
e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


