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ACÓRDÃO Nº. : 590/2009
PROCESSO : 2008/6040/503335         
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.655
RECORRENTE : AGROPECUARIA RIO NEGRO LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.067.197-3

EMENTA: Levantamento do ICMS. Imprecisão na Elaboração do Levantamento. 
Indeterminação da Matéria Tributável. Nulidade – É nulo o lançamento por 
constatação de falhas na elaboração do levantamento básico do ICMS por não 
não indicar quais situações originaram o imposto.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito de defesa por falta de determinação da origem dos créditos reclamados, 
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$ 8.242,03 (oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e três centavos), 
referente a diferença no cotejamento dos débitos e créditos de imposto, relativo 
aos exercícios de 2003 e 2004, conforme constatado por meio do levantamento 
básico de ICMS. 

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 
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se determinar com segurança a infração cometida, alegando que o autor do 
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 e anexa cópia da retificadora (fls. 014 e 015).

A Representação Fazendária considerando 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 2002 a 2004. Se não solicitados os 
livros, recomenda a confirmação da sentença de primeira instância para o auto de 
infração seja julgado procedente.

           Ao analisar o processo verificam-se falhas nos levantamentos do 
ICMS em que se baseou o auto de infração, não indicando quais situações 
originou o imposto a pagar, traz discriminado o imposto registrado e não 
recolhido, que poderia ser objeto de lançamento através de IDNR, o que não 
ocorreu, o trabalho foi elaborado sem observâncias das regras de auditoria. 
Dessa forma o auto de infração torna-se nulo, que o autor do procedimento faça 
novos levantamentos que apontem de forma clara e precisa a omissão do 
pagamento do imposto.

Face ao exposto, voto pelo acolhimento da preliminar de nulidade do auto 
de infração nº2008/002143, por cerceamento ao direito de defesa por falta de 
determinação da origem dos créditos reclamados e julgo extinto o processo sem 
julgamento de mérito.

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


