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ACÓRDÃO Nº: 344/2008
PROCESSO Nº: 2007/7160/500038 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.051
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: FLORIEUNICE RODRIGUES BELTRÃO ME

EMENTA: ICMS. Auto de infração lavrado com erro quanto a descrição da 
ocorrência da infração cometida. Cerceamento do direito de defesa. Lançamento 
nulo. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais  por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do auto de infração por 
determinação incorreta da infração cometida, argüida pelo Presidente, e julgar 
extinto os processos 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 Elena Peres Pimentel, Paulo Afonso 
Teixeira, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 13 de maio de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor  total de R$ 3.139,37 (Três mil cento e 
trinta e nove reais e trinta e sete centavos), referente a falta de recolhimento do 
ICMS, relativo ao imposto não registrado no livro próprio e não recolhido, 
constatado no levantamento básico do ICMS e à saída de mercadorias tributadas 
não registradas no livro próprio, constatada no levantamento conclusão fiscal, no 
período de 01.01.2005 a 31.12.2005.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.  

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, absolvendo parte do campo 4.1, por entender que a exigência fiscal decorre 
de uma análise da conta gráfica do contribuinte, ao fazer os ajustes entre débitos e 
créditos, resultou em ICMS não registrado e não recolhido e como a empresa 
comprovou que está enquadrada no regime de microempresa, sobre a base de 
cálculo deve ser aplicado o percentual de 2%. O campo 5.1, a julgadora entende 
que é devido o imposto na sua totalidade, pois trata de falta de emissão de 
documentos fiscais nas saídas das mercadorias e conseqüente falta de registro, 
não fazendo parte de sua receita operacional para efeito de fruição do benefício.
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A REFAZ manifestou-se quanto ao reexame necessário, considerando o 
auto de infração procedente na sua totalidade, por entender que apesar da 
empresa comprovar que está enquadrada no regime de microempresa, o 
levantamento que deu suporte ao campo 4.1, foi elaborado e apurou diretamente 
o imposto não registrado no livro próprio e não recolhido, dessa forma, não vê a 
possibilidade de aplicar carga tributária sobre a base de cálculo, pois a mesma foi 
apurada a partir da constatação da falta de recolhimento do imposto, apenas para 
preencher o campo do auto destinado à mesma.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ, 
a empresa apresentou recurso voluntário a este conselho não argüiu preliminar e 
no mérito discorda da sentença quanto a condenação dos valores constantes dos 
campos: 4.1, visto que foi apurado em levantamento de ICMS, o qual considera 
impróprio, pois este somente é utilizado em empresa com regime normal que tem 
direito ao crédito; e 5.1. pois a julgadora diz que a autuada não tem direito à carga 
tributária reduzida, mas não fundamentou legalmente a sua decisão. A recorrente 
discorda também da manifestação da REFAZ, pois não foi analisado o mérito, que 
é proveniente de levantamento impróprio para a condição de enquadramento do 
sujeito passivo, que é vetado de aproveitar crédito e em conseqüência disso, está 
desobrigado da apuração do mesmo.

A REFAZ manifesta mais uma vez, recomendando a reforma da sentença 
de primeira instância e a procedência do auto, por entender que o fato da 
empresa estar enquadrada no regime de microempresa não proíbe a realização 
do levantamento do ICMS, não sendo possível aplicar carga tributária sobre a 
base de cálculo, pois a mesma foi apurada a partir da constatação da falta de 
recolhimento do imposto e com relação ao campo 5.1, o fato configura em 
sonegação fiscal, sendo excluído do benefício fiscal da aplicação da carga 
tributária reduzida, conforme Lei 1.404/2003. 

Em análise aos autos, verifica-se que o motivo da autuação refere-se a 
falta de recolhimento do ICMS, relativo aos imposto não registrado no livro próprio 
e não recolhido, constatado no levantamento básico do ICMS e à omissão de  
saída de mercadorias tributadas  constatada no levantamento conclusão fiscal, 
verifica-se que o autuante informa nos campos 4.13  e 5.13 a capitulação da 
infração  que é obrigação do contribuinte escriturar nos livros próprios, com 
fidedignidade, documento fiscal correspondente as saídas de mercadorias,  no 
campo 4.1, as mercadorias estão registradas só não está declarado e nem 
recolhido o imposto. E no campo 5.1 deixou de emitir notas fiscais de saída e por 
conseguinte não houve registro no livro de saídas,  no contexto do campo 5.1 
anexo comprovante do DIF, não consta no processo.
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O processo foi efetuado com falhas em sua elaboração, que deveriam ter 
sido sanadas ainda na primeira fase, antes do julgamento da instância 
monocrática, uma vez que se reclama ICMS, quando o fato na verdade é  falta de 
escrituração de notas fiscais.

Por tais argumentos é que, acato a preliminar de nulidade do auto de 
infração por determinação incorreta da infração cometida, argüida pelo Presidente 
do COCRE e, voto pela nulidade do auto de infração nº 2007/000752, sem 
julgamento do mérito.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


