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ACÓRDÃO Nº: 375/2008
PROCESSO Nº: 2007/6820/500219 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.251
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: CIRILO & BORGES LTDA ME

EMENTA: ICMS. Auto de infração lavrado com erro na composição da base de 
cálculo, que originou a suposta omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Lançamento nulo. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito defesa por erro de 
indicação do levantamento fiscal utilizado para apuração da infração, argüida pelo 
contribuinte, e por unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento 
por imprecisão na determinação do “quantum” do fato gerador, argüida pela 
REFAZ, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 02 de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada  no valor total de R$ 12.418,16 (Doze mil 
quatrocentos e doze reais e dezesseis centavos) referente  a falta de 
recolhimento do ICMS, relativo a saída de mercadorias tributadas não registradas 
no livro próprio e multa formal relativa a saída de mercadorias sujeitas à 
substituição tributária não registradas no livro próprio, constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal  no exercício de 2006.

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

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento parcial  e julgou o auto de infração procedente em parte condenando 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 9.767,59 e 
acréscimos legais, campo 4.11 e absolveu do valor de R$ 2.660,57, campo 5.11. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, requerendo a reforma da sentença 
de primeira instância e a improcedência do auto de infração, com as seguintes 
alegações: em preliminar, alega cerceamento do direito de defesa, pois no campo 
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4.3, destinado ao levantamento de origem, refere-se ao levantamento básico do 
ICMS, enquanto o levantamento que dá sustentação ao auto é o financeiro. No 
mérito, alega que o levantamento financeiro é complementar à conclusão fiscal, e 
sendo da mesma natureza, autua-se a maior diferença apurada entre os dois, 
Assim, a recorrente diz que não sabe ao certo se o auditor optou pelo 
levantamento financeiro ou conclusão fiscal. 

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e a nulidade  do auto de infração, por entender que o levantamento 
conclusão fiscal foi elaborado com falhas.

Em análise aos autos, verifica-se que a preliminar argüida não procede, 
pois no campo 4.3, consta o levantamento conclusão fiscal, fls. 06, o qual deu 
suporte ao auto de infração, não está correto, sendo apurado a omissão de 
vendas na coluna destinada a mercadorias tributadas na importância de R$ 
84.062,08 e no demonstrativo das vendas de fls. 04, foi dividido 
proporcionalmente o mesmo valor, com mercadoria tributadas e sujeita à 
substituição tributária, resultando no valor do ICMS, reclamado no campo 4.11 e 
na multa formal reclamada no campo 5.11, e que o valor dividido entre 
mercadorias tributadas e sujeitas à substituição tributária de acordo com o 
levantamento refere-se somente a mercadorias tributadas, até porque no 
levantamento de fls. 06, as mercadorias sujeita à substituição tributária foram 
apuradas na coluna destinada a elas.

E com relação ao campo 5.1, o autuante se utilizou de levantamento 
impróprio para apurar a infração, o que tornou a cobrança da multa indevida  

Diante do exposto, acato a preliminar de nulidade do auto de infração, o 
qual foi lavrado em desacordo com o levantamento que o originou, argüida pela 
REFAZ, votando pela reforma da sentença de primeira instância e pela nulidade 
do auto de infração nº 2007/004940, sem julgamento do mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


