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ACÓRDÃO Nº: 171/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/503052
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.996
RECORRENTE: ANA MARIA MARTINS DE FREITAS
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Exigência de ICMS. Constatação de omissão de registros de saídas de 
mercadorias tributáveis. Presunção não afastada pelo contribuinte. Concedido o 
benefício da carga tributária reduzida, prevista no Art. 8º da Lei 1.404 /2003,  e 
conforme, Art. 20, Parágrafo único, da Lei nº 1.892, de 21 de fevereiro de 2008 –
que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais – REFIS. Lançamento 
procedente em parte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por tipificação 
incorreta da infração denunciada, argüida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2007/003777 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário o 
valor de R$ 542,87 (quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), 
mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 1.628,66 (um mil, 
seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos). Os Srs. Vanderley 
Aniceto de Lima e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela 
Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. 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 06 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, no valor de R$ 
2.171,53 (dois  mil cento e setenta e um reais e cinqüenta e três centavos)  
referente à saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, no 
exercício de 2004, constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A Autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que o administrador público somente poderá praticar os atos permitidos 
expressamente por lei; que qualquer outra norma hierarquicamente inferior à lei 
não obriga ninguém; que a tipificação legal da infração deveria conter todos os 
dispositivos de lei que autorizam o fisco a autuar a recorrente via conclusão fiscal, 
que  não aparece nenhum dispositivo que autorize o fisco a proceder à presunção 
da infração e o arbitramento da base de cálculo, que no contexto a autora afirma 
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que estão anexados ao auto de infração o levantamento conclusão fiscal e cópias 
dos livros fiscais; que não é verdade, pois apenas lhe foi entregue via do 
levantamento; que precisou vender muitos dos seus produtos abaixo do preço 
arbitrado pelo fisco, justamente para poder cumprir a tempo suas obrigações 
fiscais, que para se constatar a omissão de saída de mercadorias apenas será 
possível através do levantamento específico.

A julgadora de primeira instância, conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
a recolher o valor constante da peça inicial, por entender que é eficaz a exigência 
do crédito tributário constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações da 
impugnante não foram suficientes para refutar a ação fiscal.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, com as mesmas alegações da 
impugnação acrescentando apenas a  preliminar de nulidade da sentença de 
primeira instância, por ter ignorado a apresentação de cópias de notas fiscais que 
comprovam a venda de mercadorias com margem de lucro abaixo do arbitrado 
pelo Fisco.

A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e pela  procedência   do auto de infração.

Em análise aos autos, verifica-se que o crédito tributário resultou da 
comprovação de omissão de registros de saídas de mercadorias tributáveis 
através de levantamento conclusão fiscal, correspondente à comparação entre os 
valores das saídas registradas pelo contribuinte e a importância das saídas a partir 
do arbitramento de sua margem de lucro correspondente ao ramo de atividade da 
empresa, estabelecido pela Portaria /SEFAZ nº 061/1996, específico e aceitável, 
portanto,  rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por tipificação incorreta 
da infração denunciada, argüida pela recorrente, tendo em vista que a tipificação 
legal da infração deve estar de acordo com ilícito praticado pelo sujeito passivo e 
descrito no contexto, dispensando a citação da legislação autorizativa do 
procedimento. 

Quanto ao mérito, o levantamento que deu suporte ao auto, presumiu a 
omissão de saídas, meio considerado legal pela legislação tributária, para apurar 
infração fiscal, sendo que a recorrente não apresentou fatos suficientes para 
descaracterizar o ilícito fiscal e afastar a presunção.

O fato da autuada conceder descontos em suas vendas não a exime do 
cumprimento das obrigações elencadas na legislação tributária. A lei faculta ao 
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fisco o arbitramento de lucro bruto e a autuação por presunção de omissão de 
saídas caso não alcançado o percentual aplicado, ficando com este trabalho 
provado que a reclamação tributária imposta pelo auto de infração, é legal e 
devida. E ainda, foi-lhe concedido por este conselho o benefício da carga tributária 
reduzida prevista no Art. 8º da Lei 1.404 /2003, conforme, Art. 20, Parágrafo único, 
da Lei nº 1.892, de 21 de fevereiro de 2008 – que institui o Programa de 
Recuperação de Créditos Fiscais – REFIS, reduzindo o ICMS para R$ 542,87.

Diante do exposto, voto pela reforma da decisão prolatada em primeira 
instância considerando o auto de infração 2007/003777 procedente em parte, 
condenando o sujeito passivo da obrigação tributária a recolher o ICMS, na 
importância de R$ 542,87 (quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete 
centavos)  acrescidos das cominações legais e absolvendo  da importância de R$ 
1.628,66 (hum mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos).

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


