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ACÓRDÃO Nº: 365/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/500116 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.974
RECORRENTE : V V A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE  LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Imprecisão da matéria tributável.  Falta de sua inclusão na
formação da base de cálculo. Coeficiente de lucro bruto previsto para o ramo de 
atividade. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar nulo o auto de infração nº 
2007/000121 por não determinar com precisão a matéria tributável. Voto contrário 
do Conselheiro Relator. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito. Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel e com voto 
vencedor Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 03 de 
junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, na importância de R$ 
1.136,90 (hum mil cento e trinta e seis reais e noventa centavos), referente 
mercadoria desacobertada de documentação fiscal, conforme Termo de 
Apreensão nº 023349 de 05/04/2004 e CDV, relativo ao período de 01.04 a 
30.04.2004.

Termo de revelia foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
impugnação e nem efetuado o pagamento do crédito tributário reclamado pela 
Fazenda Pública Estadual.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, por 
entender que foram cumpridas as exigências legais, que o auto de infração está 
instruído corretamente e que foram juntados todos os documentos necessários 
para comprovação da existência do ilícito fiscal.

O contribuinte impetra recurso voluntário, alegando que o auto de infração 
se baseia no Termo de Apreensão, onde fora constatado pelo auditor que as 
mercadorias em trânsito, no caminhão da recorrente encontravam-se 
acompanhadas de nota fiscal, mas que a mesma não correspondia às 
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mercadorias ali contidas, apesar de conter 111 itens. Na verificação efetuada, fora 
avisada do equívoco ocorrido, pois ao carregar dois caminhões distintos, com a 
mesma quantidade de mercadorias, estava com a nota fiscal de outro caminhão. 
Que ao constatar o fato, procurou a Coordenação de Fiscalização, onde explicou 
os fatos, apresentando a nota fiscal verdadeira. Mas, com a nota fiscal correta, o
agente do fisco, lavrou o auto de infração. Requer, preliminar de nulidade por 
tipificação errônea da infração cometida, pois não existe correspondência entre o 
histórico e a infração. E que no campo infração não existe um fato tipificado. No 
mérito, diz que não ocorreu irregularidade, pois regularizado o fato e prestado os 
esclarecimentos ao Coordenador de Fiscalização da SEFAZ. Requer a 
improcedência do feito.

A Representação Fazendária, manifesta pela confirmação da sentença de 
primeira instância, para que seja julgado procedente o auto de infração.

Em análise aos autos, observa-se que o auto de infração foi lavrado em 
decorrência da apreensão de mercadorias desacorbertadas de documentação 
fiscal,  e no  que diz respeito à preliminar de tipificação errônea da infração 
cometida, não pode ser considerada, haja vista que a infração está descrita e 
provada, tendo o contribuinte infringido os artigos descritos no auto.

A Portaria/SEFAZ no 1.799, de 30 de dezembro de 2002, estabelece:

Art. 1o O arbitramento do valor das operações de 
saídas de mercadorias tributadas será aplicado nos 
seguintes casos:

Art. 7o Será também arbitrado o valor das operações 
em virtude da posse ou transporte de mercadorias 
desacompanhadas de documentos fiscais idôneos.
Parágrafo único. Neste caso, a base de cálculo será o 
preço corrente da mercadoria ou de sua similar no 
mercado atacadista, acrescidos do valor obtido pela 
aplicação do coeficiente de lucro bruto previsto para o 
ramo de atividade no Anexo desta Portaria.
5245-0/02  -  4771 -   7/01 -  40% Comércio varejista 
de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas.

Como podemos perceber,  a fiscalização lavrou o Auto de Infração e deixou 
de  incluir, na base de cálculo do ICMS o índice do valor agregado.
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Diante do exposto, e por tudo o que dos autos consta, conheço do recurso 
dou-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e julgar nulo o 

auto de infração nº 2007/000121 por não determinar com precisão a matéria 
tributável.

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

Presidente

Cons. Autora do Voto Vencedor

Representação  Fazendária


