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ACÓRDÃO Nº.:309/2008
PROCESSO: 2007/6880/500195         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.088
RECORRENTE: IVAIR NOGUEIRA ANTUNES
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Conta Mercadorias. Nulo o lançamento, quando utilizado nos 
levantamentos o valor de base de cálculo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação do fato gerador do imposto reclamado, argüida pelo Conselheiro 
Relator, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de 
novo auto de infração conforme art. 11 inciso VI do Decreto nº. 3.198/07. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, João 
Campos de Abreu, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 07 de maio de 2008, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.11 na importância 
de R$ 697,19 (Seiscentos e noventa e sete reais e dezenove centavos), referente 
a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativo ao 
exercício de 2004, conforme foi constatado por meio do levantamento conclusão 
fiscal. No campo 5.11 em multa formal na importância de R$ 123,75 (Cento e 
vinte três reais e setenta e cinco centavos), referente a saída de mercadorias não 
tributadas, não registradas no livro próprio relativo ao exercício de 2004, conforme 
foi constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada por via postal sem data do recebimento.

Aos 24 dias do mês de julho de 2007 foi lavrado termo de revelia.

A julgadora de primeira instância face ao termo de revelia julga procedente 
em parte o auto de infração condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 697,19 campo 4.1, acrescido das cominações 
legais e improcedente no valor de R$ 123,75.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou 
recurso voluntário a este conselho alegando que no exercício de 2004 comprou 
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mercadorias no valor contábil de R$ 56.276,06 e que as saídas foram de R$ 
70.201,11 e que no exercício de 2004 estava enquadrado ao sistema de 
microempresa.

A representação fazendária em sua manifestação recomenda a ratificação 
da sentença original.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que no 
levantamento da conta mercadorias – Conclusão Fiscal foram utilizados os 
valores base de cálculo, quando o correto seria o valor contábil. Portando o auto 
de infração apresenta nulidade.

Pelo exposto voto reformando a decisão de primeira instância para julgar 
nulo o auto de infração nº. 2007/003434, por não determinar com precisão o fato 
gerador do tributo reclamado.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


