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ACÓRDÃO Nº: 481/2008
PROCESSO Nº: 2006/6860/501572 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.777
RECORRENTE: MARCIEL JOSÉ DE FREITAS 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
apurada em levantamento com erro na composição da base de cálculo. 
Lançamento nulo. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acatar a preliminar de nulidade do lançamento por ter sido elaborado com falhas, 
argüida pela REFAZ, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. Voto 
contrário da Conselheira Elena Peres Pimentel. 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, Fabíola Macedo de 
Brito, João Gabriel Spicker e com voto vencedor Rubens Marcelo Sardinha. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 08 de maio de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.
CONS. AUTOR DO VOTO: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 8.722,84 (Oito mil setecentos e 
vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) referente  a falta de recolhimento do 
ICMS, relativo a omissão de saída de mercadorias tributadas, constatada por 
meio do levantamento conclusão fiscal  dos exercícios de 2002 e 2003.

A Autuada foi intimada, não apresentou impugnação incorrendo em revelia.

O julgador de primeira instância julgou o auto de infração procedente.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar e no mérito 
requer que seja concedida a redução da base de cálculo, conforme determina o 
Art. 23 do Dec. 462/97, reduzindo a base de cálculo para R$ 36.220,30 (Trinta e 
seis mil duzentos e vinte reais e trinta centavos) que aplicando a alíquota de 17% 
totaliza o ICMS de R$ 6.157,45 (Seis mil cento e cinquenta e sete  reais e 
quarenta e cinco centavos). 
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A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e a nulidade  do auto de infração, por entender que no levantamento 
conclusão fiscal foi utilizado os valores da base de cálculo e não os contábeis.

Em análise aos autos, verifica-se que a preliminar argüida pela REFAZ 
deve ser acatada, tendo em vista que os levantamentos de conclusão fiscal que 
deram suporte ao auto, fls. 05 e 13, não estão corretos, pois foram elaborados 
utilizando o valor da base de cálculo, enquanto no levantamento devem ser 
utilizados os valores correspondentes às vendas brutas (valores contábeis), para 
apurar se o contribuinte registrou vendas de mercadorias tributadas suficientes 
para assegurar o mínimo de valor adicionado.  

Diante do exposto, acato a preliminar de nulidade do auto de infração, 
argüida pela REFAZ, votando pela reforma da sentença de primeira instância e 
pela nulidade do auto de infração nº 2006/002612, sem julgamento do mérito.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto 

Representação Fazendária


