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ACÓRDÃO Nº:437/2008
PROCESSO N.º: 2007/6820/500163 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.147
RECORRENTE: IMPÉRIO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Saídas de mercadorias tributadas não oferecidas à tributação. 
Obrigação tributária exigível de ofício. Lançamento procedente. 

II – O levantamento específico elaborado em consonância com as técnicas e 
legislação pertinentes, deve ser contraditado por outro da mesma natureza, 
observados os mesmos parâmetros adotados na elaboração do levantamento 
original.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 

CONS. AUTORA DO VOTO: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada foi autuada  no valor   total de R$ 14.863,86 
(catorze  mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), 
referente às saídas de mercadorias tributadas registradas a menor  e não 
registradas  no livro próprio, e à omissão de entradas e saídas de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária, no exercício de 2006.

    Foram anexados aos autos o levantamento básico do ICMS e específico e 
cópias das notas fiscais e dos livros de registros de apuração do ICMS e 
inventário.
    A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestivamente com as seguintes alegações:

    Que não praticou nenhuma das causas ensejadoras da incidência, pois o 
ICMS levantado corresponde à diferença de lucro estabelecido pelo Estado; que o 
comércio atacadista não tem lucro de 50%, mas sim de 15% a 25%.

      Faz juntada de cópias do comprovante de inscrição cadastral, boletim de 
informações cadastrais, comprovante de pagamento e documento de arrecadação 
de tributos estaduais.  

A julgadora de primeira instância conheceu  da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou PROCEDENTE o auto de infração nº 2007/004363, 
CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor 
de R$ 357,54 (trezentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos), 
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campo 4.11,  no valor de R$ 701,70 (setecentos e um reais e setenta centavos), 
campo 5.11, no valor de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), campo 
6.11,  e no valor de R$ 88,70 (oitenta e oito reais e setenta centavos), campo 
7.11,  todos os valores deverão ser acrescidos de multa, juros e atualização 
monetária e da multa formal no valor de R$ 13.678,52 (treze mil, seiscentos e 
setenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos), campo 8.11, com a penalidade 
constante do campo 8.15, atualizada monetariamente e extinta pelo pagamento 
conforme documento de arrecadação de tributos estaduais às fls. 49.. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, com as mesmas alegações de 
impugnação. Acrescentando o pedido de nulidade do auto de  infração ou a 
redução do mesmo, pela insubsistência da ocorrência dos fatos, podendo a 
empresa até abandonar as atividades, pois o lucro é muito baixo, não tendo como 
pagar esses débitos.

A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência  do auto de infração.

Em análise aos autos, observa-se que as alegações do contribuinte não 
procede, visto que  a diferença encontrada no levantamento básico do ICMS, 
refere-se às saídas de mercadorias tributadas registradas a menor, e as 
diferenças constatadas no levantamento específico de mercadorias, tratam de 
falta de aquisição de mercadorias sujeitas à substituição tributária (retenção na 
fonte), das saídas de mercadorias tributadas e de mercadorias sujeitas à 
substituição tributária, não registradas nos livros próprios. A alegação de que foi 
arbitrado lucro de 50%, verifica-se que trata de equívoco  pois na apuração das 
infrações não foi arbitrado lucro, foi utilizado no levantamento o percentual do VA 
aplicado para as mercadorias sujeitas à substituição tributária, porque os cálculos 
feitos para calcular o imposto devido destas mercadorias deverão apurar o valor 
de venda ao consumidor final .

Face ao exposto, considerando que o trabalho do autuante foi realizado de 
acordo com as normas técnicas de auditoria autorizadas pela Secretaria da 
Fazenda e o contribuinte não apresentou provas capazes de ilidir o feito, voto pela 
procedência do auto de infração nº 2007/004363, confirmando a sentença 
prolatada em primeira instância e condenando o sujeito passivo da obrigação 
tributária a recolher o ICMS na importância de R$ 357,54 (trezentos e cinqüenta e 
sete reais e cinqüenta e quatro centavos), R$ 701,70 (setecentos e um reais e 
setenta centavos), R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos),  R$ 88,70 
(oitenta e oito reais e setenta centavos) , referente aos campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais, e R$ 13.678,52 (treze mil seiscentos e 
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setenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos), referente o campo 8.11, 
procedente e extinto pelo pagamento.

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

Presidente

Cons. Autora do Voto

Representação Fazendária


