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ACÓRDÃO Nº:489/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/504120
RECURSO VOLUTÁRIO: 7201
RECORRENTE: AMARILDO L. BOHRER ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS – Levantamento impróprio. Imprecisão na determinação da 
matéria tributável. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu, por unanimidade, não votar destacadamente a preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa, argüida pela Recorrente, por se confundir com 
o mérito e por maioria, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação da matéria tributável, argüida pelo Presidente, e 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. Voto contrário da Conselheira 
Relatora. 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, João Gabriel Spicker, Paulo Afonso Teixeira, e com voto 
vencedor Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 
de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel
CONS. VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme contextos: 
4.1. Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 8.050,52 (oito mil e 
cinqüenta reais e cinqüenta e dois centavos), referente à ICMS registrado e não 
recolhido no período de 01/01/2002 a 31/12/2002, correspondente ao giro 
comercial de R$. 67.085,98 (sessenta e sete mil e oitenta e cinco  reais e noventa 
e oito centavos), conforme  demonstrado no Levantamento Básico do ICMS. A 
saber: B/C = R$. 47.356,00  BCR (24,41%).

5.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 10.371,15 (dez mil 
trezentos setenta e um reais e quinze centavos), referente à ICMS registrado e 
não recolhido no período de 01/01/2003 a 31/12/2003, correspondente ao giro 
comercial de R$. 86.424,08 (oitenta e seis mil quatrocentos e vinte quatro reais e 
oito centavos), conforme demonstrado no Levantamento Básico do ICMS. A 
saber: B/C R$. 61.0006,76 BCR (29,41%) , ICMS  (17%). 

6.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 5.646,36 (cinco mil 
seiscentos quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), referente à ICMS 
registrado e não recolhido no período de 01/01/2004 a 31/12/2004,
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correspondente ao giro comercial de R$. 47.051,82 (quarenta e sete mil e 
cinqüenta e um reais e oitenta e dois centavos), conforme está demonstrado no 
Levantamento Básico do ICMS. A saber: BC= R$. 33.212,88, BCR (29,41%), 
ICMS (17%).

7.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 107,44 (cento e sete reais 
e quarenta e quatro centavos), referente à saída de mercadorias tributadas não 
registradas no livro próprio, no valor comercial de R$. 632,00 (seiscentos e trinta e 
dois reais), conforme foi constatado por meio do Levantamento comparativo das 
saídas registradas com o documentário emitido. 

A auditora autuante fez juntada de nota explicativa de fls. 05 e documentos 
de fls. 09/183.

Intimado por via direta, o contribuinte apresentou impugnação alegando em 
preliminar de cerceamento ao direito de defesa que resta cristalinamente 
demonstrada a nulidade do Auto de infração, considerando-se o lucro presumido 
da empresa com base em seu patrimônio líquido, em razão do vício formal do 
procedimento, visto a falta de uma análise mais minuciosa dos livros, e que todas 
as informações que serviram de base de cálculo para o referido lançamento foram 
elaboradas pelo contador da empresa e fornecidas aos auditores, evidenciando 
que se quer manusearam um só documento fiscal.

No mérito, requereu que fosse conhecido o recurso e de conseqüência o 
cancelamento do auto de infração.

A julgadora de primeira instancia em sentença, relatou que conforme 
apresentação dos livros e notas fiscais, o valor da alíquota lançada no registro de 
entrada para recolhimento do ICMS na nota fiscal foi de 17% e na hora das 
operações de saídas internas de mercadorias, os mesmos 17%, são argumentos 
sem consistência, tendo em vista, como já afirmado anteriormente, são 
procedimentos de apuração de imposto que estão incorretos, não sendo, uma 
questão de alíquota.

Para reforçar o entendimento de que a escrituração deveria ser sob o 
regime normal de apuração, verificou-se que no BIC, a atividade principal da 
empresa é a fabricação de produtos de panificação, e que mesmo fabricando 
produtos de sorveteria o tratamento tributário é o mesmo da panificadora, que é o 
de regime normal de apuração do ICMS.
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Julgou procedente em todos os seus contextos, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários reclamados nos valores de: 
Contexto 4.11 - R$. 8.050,52 (oito mil e cinqüenta reais e cinqüenta e dois 

centavos); Contexto 5.11 - R$. 10.371,15 (dez mil trezentos setenta e um reais e 
quinze centavos), Contexto 6.11 - R$. 5.646,36 (cinco mil seiscentos quarenta e 
seis reais e trinta e seis centavos), e Contexto 7.11 - R$. 107,44 (cento e sete 
reais e quarenta e quatro centavos), mas acréscimos legais. 

Intimado via postal da sentença de primeira instancia, o contribuinte 
apresentou tempestivamente o Recurso Voluntário, com as mesmas alegações da 
impugnação.

A representação fazendária em sua manifestação recomendou pela 
confirmação da sentença de primeira instancia.

Diante do exposto, acato a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação da matéria tributável argüida pelo Presidente e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. 

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


