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ACÓRDÃO Nº.: 559/2009
PROCESSO Nº.: 2008/6120/500124
REEXAME NECESSÁRIO: 2.660
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: EXPEDITO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.020.494-1

EMENTA: Levantamento da Conta Mercadorias. Ausência de Separação de 
Mercadorias Por Tipo de Tributação. Equívoco no Somatório das Saídas – É nulo 
o auto de infração que não determina com precisão o quantum do fato gerador do 
tributo reclamado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar a nulidade do auto de infração por imprecisão 
na determinação do quantum do fato gerador, arguida pela Recorrente e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. A REFAZ solicita que se refaça os 
trabalhos de auditoria e, se for necessário, a lavratura de novo auto de infração. O
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres 
Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 29 de setembro de 2009, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
11.078,92 (onze mil e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo ao 
exercício de 1.999, constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

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

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
reforma da sentença de primeira instância para julgar improcedente o auto de 
infração.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário 
tempestivo, alegando, em síntese, que o levantamento fora preenchido com erros, 
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que no campo das entradas estão inclusas mercadorias tributadas e mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária e no campo das saídas não consta o 
valor total das vendas do período, que corrigindo o levantamento fiscal com os 
valores das compras somente de mercadorias tributadas e com o valor completo 
das vendas tributadas a diferença deixa de existir.

Às folhas 231, o Delegado Regional Tributário Interino de Paraíso do 
Tocantins emite nota ao CAT dizendo que o presente auto de infração tem origem 
no processo de número 2004/6010/500113 que fora julgado nulo. Às folhas 
233/235 junta acórdão.

Em análise aos autos percebe-se que houve equívoco por parte da 
autoridade lançadora, uma vez que no levantamento os valores lançados como 
vendas de mercadorias tributadas diferem dos valores lançados nas respectivas 
GIAMs, e, também, não houve a separação das mercadorias tributadas, isentas 
ou sujeitas a Substituição Tributária, portanto, entendo que deve prevalecer a 
preliminar de nulidade do auto de infração argüida pelo contribuinte, uma vez que 
o levantamento não precisa com exatidão o quantum do fato gerador.

Pelo exposto, acolho a preliminar a nulidade do auto de infração por 
imprecisão na determinação do quantum do fato gerador, arguida pela Recorrente 
e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 09 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


