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ACÓRDÃO Nº: 032/2008
PROCESSO Nº: 2007/6890/500000 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.854
RECORRENTE: ELETRO MAGAZINE COM VAREJ DE MÓVEIS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS - Levantamento elaborado com erro. Adoção da margem de lucro 
sem embasamento legal. Lançamento Nulo. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por incorreta identificação do 
sujeito passivo, por erro no número do CNPJ. Voto divergente do Conselheiro 
Juscelino Carvalho de Brito. Por unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do 
lançamento por adoção da margem de lucro sem embasamento legal, argüidas 
pela Recorrente e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. Os Srs. 
Aldecimar Esperandio 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 25 de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada  no valor total de R$ 2.075,31 (dois  mil, setenta e 
cinco reais e trinta e um centavos), referente a 02 (duas) infrações descritas nos 
campos 4.1 e 5.1, relativas aos exercícios de 2003 e 2004, constatada através dos 
levantamentos específicos.

A autuada apresentou impugnação tempestiva, a qual foi conhecida pela 
julgadora de primeira instância, que julgou procedente o auto de infração e 
condenou o sujeito passivo da obrigação tributária a recolher os créditos tributários 
constantes da peça inicial.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argüiu a preliminar   de nulidade 
do auto de infração,  pois não obedece ao art. 35, seus incisos e parágrafos tendo 
como causas: ausência dos documentos em que fundaram a autuação; 
incongruência entre os históricos narrados na peça vestibular e suas respectivas 
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tipificações; identificação errônea  do sujeito passivo, onde consta o CNPJ da 
matriz e a autuação é na filial;  falta de embasamento legal para a apuração do 
custo das mercadorias vendidas, bem como a falta de embasamento legal para o 
arbitramento do lucro bruto.

Quanto ao mérito alega que o agente administrativo não juntou ao processo 
a relação das notas fiscais de entradas de mercadorias, assim como a relação das 
notas fiscais de saídas requer que seja reformada a sentença de primeira 
instância para julgar nulo ou improcedente o auto de infração 2007/000013.

A REFAZ manifestou-se pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, e julgar procedente o auto de infração.

Em análise aos autos, rejeito a preliminar que o auto de infração não deve 
prevalecer pois não obedece ao art. 35, seus incisos e parágrafos, devido a 
impugnante não ter especificado qual inciso ou parágrafo teria sido infringido para 
caracterizar a nulidade do processo, sobre a preliminar de nulidade do lançamento 
por incorreta identificação do sujeito passivo, por erro no número do CNPJ  
também rejeito, pois o auto de infração está devidamente identificado,  e nos 
levantamentos contam o número do  cadastro  no Estado correto, só nos 
documentos de fls. 06/07 e 17/18, constam o número do CNPJ divergente o que 
não ilide a peça fiscal. E quanto a preliminar de nulidade do lançamento por 
adoção da margem de lucro sem embasamento legal,  acolho, tendo em vista que 
em relação aos dois contextos, constatou-se que os levantamentos originários 
foram elaborados em desacordo com as normas técnicas de auditoria constantes 
do Manual de Auditoria, autorizado pela Secretaria da Fazenda. Os levantamentos 
apontaram no cálculo do lucro, porcentagem de 38% (fls. 12)  e 51% (fls.39), E o 
auditor não apontou qual o método utilizado para sua determinação e o 
detalhamento do lucro considerado, que para o cálculo do mesmo,  deve se levar 
em conta a margem de lucro média para o ramo de atividade do estabelecimento, 
fixado por ato do Secretário da Fazenda, os preços pautados e/ou tabelados, do 
ponto médio do período analisado, quando for o caso, ou ainda, o percentual de 
lucro bruto obtido, se possuidor de escrita contábil regular. 

Diante do exposto, voto pela reforma da decisão prolatada em primeira 
instância, considerando o auto de infração nº 2007/000013 nulo, acatando a 
preliminar de nulidade, por adoção da margem de lucro sem embasamento legal e 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.
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É o voto.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


