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ACÓRDÃO Nº. : 589/2009
PROCESSO : 2008/6040/503337
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.656
RECORRENTE : AGROPECUARIA RIO NEGRO LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.067.197-3

EMENTA: Nulidade do Lançamento por Imprecisão na Determinação da Matéria 
Tributável. Levantamento Conclusão Fiscal Elaborado com Erro - Nos 
procedimentos fiscais realizados em empresas que comercializam mercadorias 
com tributação diversa, devem ser apurada separadamente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação do quantum do fato gerador, arguida pelo relator, 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 Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker e João Campos de Abreu. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 08 dias do mês de outubro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor 
de R$ 77.202,19 (setenta sete mil, duzentos e dois reais, dezenove centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, 
relativa aos exercícios de 2003 e 2006, conforme constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor total autuado, acrescido das 
cominações legais.

Intimado por ciência direta da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, onde solicita auditoria nos livros fiscais 
e revisão no auto de infração por entender que não há elementos suficientes para 
se determinar com segurança a infração cometida, alegando que o autor do 
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procedimento realizou uma auditoria somente com base nas DIFS apresentadas, 
sem averiguar os livros fiscais. Afirma, ainda, que houve erro no preenchimento 
da DIF referente ao ano de 2003, anexando cópia da retificadora (fls. 19 a 21), do 
livro de apuração do ICMS 2006 (fls. 22 a 48) e do livro registro de inventário de 
2006 (fls. 49 a 111).

A Representação Fazendária considerando que a recorrente atua no ramo 
do comércio de secos e molhados, que o autor do procedimento não efetuou a 
separação no levantamento conclusão fiscal, tributadas, isentas e substituição 
tributária e diante a existência de divergências das informações contidas na cópia 
dos livros em relação ao levantamento apresentado pelo autor do procedimento, 
entende necessária a apresentação dos livros originais de apuração e inventário 
de 2006. Se não solicitados os livros, recomenda a reforma da sentença de 
primeira instância e para julgar o auto de infração procedente em parte.

Em análise aos autos verifica-se que a empresa trabalha com mercadorias 
em mais de uma situação tributária. O levantamento conclusão fiscal precisaria 
estar com todas as categorias de tributações separadas para ter uma margem de 
lucro específica, o que não ocorreu. O autor do procedimento lançou no 
levantamento todas as mercadorias como tributadas, não fazendo distinção entre 
mercadorias tributadas, isentas e mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária, ficando dessa forma prejudicado seu trabalho de auditoria. O auto de 
infração não determina com precisão os valores a serem cobrados, portanto, 
tornando-se nulo.

Entendo que o procedimento deve ser julgado nulo, para que outro tipo de 
levantamento possa ser elaborado, e se encontrado algum ilícito tributário, que 
seja lavrado outro auto de infração, como de direito. 

Voto pelo acolhimento da preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação do quantum do fato gerador e extinto o auto de 
infração nº 2008/002145 sem julgamento de mérito. 
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É o voto.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


