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ACÓRDÃO Nº.:545/2008
PROCESSO: 2006/6830/500112         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.801
RECORRENTE: BELVA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Falta na determinação da infração cometida. Base legal utilizada 
não determina o ato infracionário tipificada no processo. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da matéria tributável, argüida pela Recorrente, e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. 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 João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e 
Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 de agosto 
de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 6.575,38 (Seis mil quinhentos e setenta e 
cinco reais e trinta e oito centavos) referente a saída de mercadorias tributadas 
lançadas como isentas ou diferidas no livro próprio relativo ao exercício de 2003, 
conforme faz prova o levantamento básico do ICMS. No campo 5.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 8.339,54 (Oito mil trezentos e trinta e nove 
reais e sessenta e quatro centavos), referente a saída de mercadorias tributadas 
não registradas no livro próprio, presumidas pelo saldo das receitas serem 
inferiores as despesas apresentadas no exercício de 2003, conforme foi 
constatado por meio do levantamento financeiro.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando em 
síntese: que é necessário destacar a existência do direito de defesa do 
contribuinte e que uma das atribuições do fisco é orientar o contribuinte para que 
este não venha a praticar ilícitos fiscais; que os artigos citados não se relacionam 
com as supostas infrações cometidas, que o ato infracional deve prescindir de 
certeza, liquidez e exigibilidade, que as multas têm caráter confiscatório assim 
violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do não confisco, 
que não consta o saldo da conta capital no movimento financeiro e que está 
dispensada da apresentação dos livros de entrada e de apuração do ICMS, assim 
o levantamento básico do ICMS não poderia ser feito.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial mais 
acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho repetindo as 
argumentações da impugnação bem como não foi concedido o benefício da 
redução da base de cálculos de 29,41%, também argumenta que como vende a 
produtor rural possui isenção fiscal com prazo determinado até 30 de abril de 
2005, bem como se enquadra ao sistema de microempresas ficando desta forma 
dispensada da apresentação dos livros de registros de entradas de mercadorias e 
de apuração do ICMS.

Junta cópias de notas fiscais às folhas 41/69.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente..

Em sessão plenária realizada aos 06 dias do mês de dezembro de 2007 o 
Conselho de Contribuintes e Recursos fiscais decidiu por unanimidade converter 
o julgamento em diligencia a pedido do conselheiro Juscelino Carvalho de Brito 
para que o contribuinte apresente no prazo de 8 dias, os comprovantes de 
enquadramento no sistema de microempresa e empresa de pequeno porte.

Intimado o contribuinte manifesta-se pedindo novo prazo para localizar o 
RMEPP de 2002 uma vez que o mesmo não se encontra em poder da empresa.

Em despacho de folhas 79 (Verso) o chefe do CAT determina o retorno dos 
autos à origem para reabertura de igual prazo a recorrente.

Novamente o contribuinte foi notificado e apresentou RMEPP, relativo ao 
exercício de 2004.

Visto analisado e discutido o presente processo ficou constatado que ao 
referir-se as infrações o autor do procedimento não foi preciso ao citar os artigos 
que se referem a infração cometida, ficando, portanto desta forma o auto de 
infração comprometido.
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Face ao exposto voto acatando a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação da matéria tributável, argüida pela Recorrente, e 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
04 dias do mês de setembro de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


