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ACÓRDÃO Nº: 65/2009
PROCESSO Nº: 2007/7160/500117
RECORRENTE: CALTA CALCÁRIO TAGUATINGA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Básico do ICMS. Falhas na Elaboração do Levantamento. 
Indeterminação da Matéria Tributável. Nulidade – A constatação de ocorrência de 
falhas na elaboração do levantamento básico do ICMS enseja a nulidade do 
lançamento por imprecisão na determinação da matéria tributável.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão da 
determinação da matéria tributável, arguida pela Recorrente, 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 Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 17 de fevereiro de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada a pagar ICMS na importância de 
R$15.750,32 (quinze mil, setecentos e cinqüenta reais e trinta e dois centavos), 
referente a ICMS registrado e não recolhido, constatado através do levantamento 
básico do ICMS, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004.

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 27/06/2007.

Despacho da Julgadora de Primeira Instância converte o processo em 
diligência, para que os levantamentos sejam assinados por AFRE III e que a 
impugnação foi assinada por Contador, para que seja intimado o contribuinte a 
ratificar a impugnação em 15 dias, pois, foi assinado por pessoa sem capacidade 
processual. O contribuinte novamente apresenta impugnação, desta vez assinada 
por seu Gerente Administrativo. 

Novo despacho da Julgadora de Primeira Instância, para que o contribuinte 
junte cópia do Termo de Verificação Fiscal – TVF ou Termo de Encerramento de 
Auditoria. Juntado TVF pelo contribuinte conforme solicitação.
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Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda refere-se a falta de 
recolhimento do ICMS registrado nos livros próprios. Que o TVF, fls. 97, embora 
de 29.11.2004, comprova que a empresa foi fiscalizada até 2003. Que a autuação 
refere-se ao exercício de 2004, portanto, não houve duplicidade de autuação e 
demais alegações apresentadas não se relacionam com este processo. Entende 
eficaz a exigência fiscal. Julga procedente o auto de infração.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde requer preliminar de 
nulidade da decisão de primeira instância, pois, deixou de analisar os argumentos 
e documentos colacionados ao processo que comprovam a regularidade do 
procedimento de apuração e recolhimento do ICMS. Também, alega em 
preliminar a nulidade do auto de infração, por ausência de levantamento básico 
do ICMS mês a mês, impossibilidade de confrontação com os registros contábeis 
– ausência de motivação, ocorrendo cerceamento ao direito de defesa. E 
Também, nulidade do auto de infração por dissonância entre o período indicado 
no auto de infração e o período no levantamento, ocorrendo cerceamento ao 
direito de defesa. Sobre o mérito, diz que é necessário esclarecer a 
incompreensão do levantamento básico do ICMS por parte da autuada, pois, os 
valores base de cálculos mencionam valores irreais e totalmente equivocados, 
pois, tratando-se de ICMS registrado, deveriam ser os valores correspondentes 
aos valores registrados no livro de apuração. Requer, ao final, a nulidade da 
sentença, nulidade do auto de infração e no mérito julgá-lo improcedente. Mas, 
caso os julgadores não se convençam das irregularidades apontadas, requer 
diligência ou perícia contábil junto ao recorrente, em especial aos livros fiscais.      

A Representação Fazendária requer a juntada do TARE nº 1.392/03, após 
retorne para manifestação. Juntado o TARE solicitado. 

A Representação Fazendária manifesta-se pela nulidade do auto de 
infração.

O trabalho fiscal em análise foi elaborado sem observâncias das regras de 
auditoria, não conseguimos visualizar qual foi efetivamente a motivação do 
procedimento fiscal. Da leitura da peça básica, fala em imposto registrado e não 
recolhido, que poderia ser objeto de lançamento através de IDNR, o que não 
ocorreu.

Analisando os autos, com mais detalhes, percebe trata-se de omissão de 
saídas de mercadorias não registrada nos livros fiscais próprios, que 
necessariamente deveria destacar o detalhamento no verso do levantamento ou 
um demonstrativo, mostrando os ilícitos praticados pelo contribuinte. Outro fato 
relevante, a utilização das vendas para entrega futura contidas no levantamento. 
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Com essas considerações e considerando a cota da Representação 
Fazendária, entendo que o trabalho deve ser nulificado, porque não conseguiu 
determinar a matéria tributável. 

Diante do exposto, voto para acolher a preliminar de nulidade do 
lançamento por imprecisão da determinação da matéria tributável, arguida pela 
Recorrente, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


