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ACÓRDÃO Nº:505/2008
PROCESSO Nº: 2008/7000/500112 
IMPUGNANTE: 40
IMPUGNANTE: VALDEZ CUNHA DA SILVA
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Nulo o lançamento que não determina com precisão a matéria 
tributável. Incompatibilidade dos valores dos documentos apresentados com o  
levantamento. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa por 
confusa tipificação da infração, argüida pela Recorrente. Por unanimidade, 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. Os Srs. Vanderley Aniceto de Lima e Ricardo Shiniti Konya 
fizeram sustentações orais pela Impugnante e Fazenda Pública, respectivamente. 
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 12 de agosto de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 14.675,69 (quatorze mil 
seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), por não recolher 
o ICMS, decorrente da falta de registros de saídas tributadas nos livros fiscais 
próprios, constatados por meio do levantamento da Conta Mercadorias –
Conclusão Fiscal, referente aos exercícios fiscais 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.

A autuada foi intimada por via postal, desistindo da impugnação,  
apresenta recurso voluntário direto à Presidência do  Conselho de Contribuintes 
com as seguintes alegações: em preliminar o cerceamento ao direito de defesa 
em face da tipificação incorreta, o autuante  laborou em erro ao indicar o inciso III, 
do art. 44 da Lei 1.287/01, que trata de obrigação acessória, de deixar de emitir 
documento fiscal, enquanto nos contextos 4.1 a 8.1, narra que a infração teria 
sido “deixar de recolher o ICMS”. E no mérito alega que  o autuante usou o 
percentual de 60% para o arbitramento da base de cálculo, e no anexo à Portaria 
n. 1.799/02, específica que para a atividade de comércio varejista de 
medicamentos veterinários, o percentual devido é igual a 40%, e que nas 
aquisições de mercadorias sujeitas à substituição tributária não foram separadas 
as tributadas, faz um demonstrativo comparando dos percentuais praticados, 
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correto e o arbitrado. Requer a ilegalidade do procedimento adotado e seu 
arquivamento com julgamento do mérito.

A REFAZ, recomendou a procedência do lançamento.

Em análise aos autos, considero improcedente o pedido da preliminar de 
nulidade do auto, de cerceamento ao direito de defesa por confusa tipificação da 
infração, argüida pela Recorrente, visto que o simples fato da obrigação acessória 
converte-se na obrigação principal, os registros fiscais (obrigação acessória) 
resultam na obrigação de recolher o imposto devido (obrigação principal), portanto 
correta a tipificação do fato. Após a verificação de documentos juntados ao 
processo constatou-se que os levantamentos foram elaborados utilizando os 
valores da base de cálculo e segundo o manual de auditoria autorizado pela 
Secretaria da Fazenda, o levantamento conclusão fiscal deve ser elaborado 
utilizando o valor contábil e separando as mercadorias tributadas, isentas e não 
tributadas. Face a isso, o Presidente, propôs uma preliminar de nulidade do Auto 
de Infração, por imprecisão da matéria tributável, pois o levantamento conclusão 
fiscal, embasador do procedimento, foi elaborado de forma incorreta.

De todo o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento ao direito de defesa 
por confusa tipificação da infração, e acato a preliminar de nulidade do 
lançamento, por imprecisão da matéria tributável, para julgar extinto o auto de 
infração sem julgamento do mérito.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


