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ACÓRDÃO Nº:  107/2008
PROCESSO Nº: 2006/7090/500035 
REEXAME NECESSÁRIO: 1.746
INTERESSADO:ELETROLAR ALMAS COM MAT ELETRICOS LTDA
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadorias decorrente de 
apuração de lucro bruto apurado menor que o arbitrado. Lançamento procedente. 

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação do fato gerador, argüida pela REFAZ. No mérito, por maioria, em 
reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar procedente 
o auto de infração nº 2006/000682 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 531,22 (quinhentos e trinta e um reais e vinte e 
dois centavos), mais acréscimos legais. Voto divergente do Conselheiro 
Raimundo Nonato Carneiro. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino 
Carvalho de Brito,. Presidiu a sessão de julgamento do dia 04 de março de 2008, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, referente às saídas 
de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, constatado por meio 
de levantamento conclusão fiscal, no valor de R$ 531,22 (quinhentos e trinta e um 
reais e vinte e dois centavos),  referente ao exercício de 2003.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestivamente, com a alegação de que o fiscal atribuiu à empresa margem de 
lucro de 50%, esquecendo-se que a atividade principal da empresa é comércio 
atacadista, que por ser a atividade preponderante o comércio atacadista a 
margem de lucro é de 10%.

A julgadora de primeira instância julgou improcedente o auto de infração, 
considerando que ficou comprovado nos documentos que o índice de valor 
adicionado utilizado no levantamento é atribuído ao comércio varejista e a 
empresa é cadastrada como comércio atacadista, onde sendo aplicado o VA do 
atacadista, a diferença é eliminada.
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A Representação Fazendária,  manifestou-se pela manutenção da 
sentença de primeira instância. 

O autuante compareceu aos autos, com apelação ao Representante 
Fazendário, informando que apesar da empresa estar cadastrada como comércio 
atacadista, na prática comercializa produtos no varejo, comprovando esta 
informação com as cópias das notas e dos livros fiscais. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, e do parecer da REFAZ 
a  empresa, apresentou recurso voluntário, não argüiu preliminar e no mérito 
requer seja mantida a decisão de primeira instância, que a apelação do fiscal de 
ser conhecedor da situação e operações praticadas pelo contribuinte nada 
contribui para elucidar a suposta controvérsia, que a  recorrente tem por atividade 
principal o comércio atacadista de materiais elétricos.

A REFAZ manifestou-se novamente e recomendou a reforma da decisão 
prolatada em primeira instância para julgar o auto de infração nulo, pois o 
levantamento utilizado está errado, de acordo com o cadastro da empresa, ficou 
comprovada a existência de infração, que se for acolhida, devolver os autos à 
Delegacia Regional Tributária de origem para que seja efetuado o levantamento 
correto e resultando em diferença a recolher, que seja lavrado outro auto de 
infração, conforme determina o Art. 11, inciso VI, do Regimento Interno, Dec nº 
3.198/2007.

Em análise aos autos, verifica-se que apesar da empresa estar cadastrada 
como comércio atacadista, na prática comercializa produtos no varejo, 
comprovando esta informação com as cópias das notas e dos livros fiscais, 
ficando comprovado que ocorreu a infração à legislação tributária, conforme 
determina o  Art. 44, inciso III, da Lei 1.287/2001, exposto abaixo, ou seja, a 
recorrente vendeu mercadorias e não emitiu o respectivo documento fiscal. 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do 
responsável:

III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal 
correspondente a cada operação ou prestação, 
tributada ou não, inclusive sujeito ao regime de 
substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração;

Diante do exposto, considerando que ficou comprovada a infração à 
legislação tributária, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão 
na determinação do fato gerador, argüida pela REFAZ, e voto pela reforma da 
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decisão prolatada em primeira instância, para julgar o auto de infração nº 
2006/000682 procedente, condenando o sujeito passivo da obrigação tributária a 
recolher o valor de R$ 531,22 (quinhentos e trinta e um reais e vinte e dois 
centavos), acrescido das cominações legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


