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ACÓRDÃO Nº: 386/2009
PROCESSO Nº: 2006/7270/500424          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7533
RECORRENTE: CASA DAS MALHAS LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Exigência Fiscal Referente a Imposto Não Registrado e Não Recolhido. 
Divergência Entre o Imposto Constatado no Levantamento Fiscal e o Auto de 
Infração - A existência de falha na elaboração do levantamento básico do ICMS 
prejudica a exigência tributária reclamada devido a não configuração do ilícito 
denunciado .

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de perempção, arguida pela REFAZ. No mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2006/002498 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
612,64 (seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos). O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 21 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS na importância de R$612,64 
(seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, conforme constatado 
através do levantamento básico do ICMS e levantamento especial, relativo ao 
período de 01.01 à 31.12.2003, em anexo. 

Termo de revelia foi juntado aos autos (12/12/2006), face a apresentação de 
impugnação fora do prazo e o não pagamento do crédito tributário reclamado, fls. 19 
dos autos.

    
O contribuinte apresenta impugnação, em 20/12/2006.

Via do despacho nº 71/2008, o julgador de Primeira Instância converte do 
processo em diligência, para que o autor do procedimento faça prova sobre as 
alegações da impugnação. O autor do procedimento, em manifestação, diz que o 
levantamento embasador da exigência é o levantamento especial, e diz que nada 
tem para aditar ao auto de infração. 
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Sentença foi lavrada, onde diz que as alegações e prova do impugnante são 
frágeis e por si só não são suficientes para afastar o procedimento fiscal, pois, o 
levantamento fiscal realizado comprova a materialidade da ocorrência do ilícito fiscal 
descrito na acusação, face a isso, julga procedente no todo o auto de infração.

Termo de perempção foi juntado aos autos (11/02/2007), face a não 
apresentação do recurso voluntário e o não pagamento do crédito tributário 
reclamado pela Administração Fazendária, fls. 40 dos autos. 

O contribuinte apresenta recurso voluntário, onde diz que o levantamento 
atribuiu despesas inexistentes da empresa, destaca-se por amostragem, como 
despesas com pessoal R$6.240,00 e contribuições sociais de R$1.248,00, pois, 
neste exercício não possuía empregados registrados, que trabalhava somente com 
os sócios da empresa, portanto, não pode presumir despesas que não ocorreram 
para caracterização do custo. Requer o arquivamento do feito.

A Representação Fazendária diz que as alegações da recursante são 
insuficientes para ilidir a autuação, pois, são peremptas. Recomenda a manutenção 
da sentença de primeira instância.       

Efetivamente o trabalho fiscal ficou a desejar, conforme se pode verificar às 
fls. 33 dos autos, onde o autor tenta disfarçar as falhas incorridas no levantamento, 
dizendo que no valor da base de cálculo já está inclusa a redução de base de 
cálculo. Não foi feliz na demonstração do ilícito praticado pelo contribuinte.

Verifica-se no levantamento básico do ICMS, que o valor originário do imposto 
encontrado diverge do valor cobrado no auto de infração. Não traz assim, a certeza 
da ocorrência do ilícito, e conforme falado no parágrafo acima, onde o autor do 
procedimento tenta salvar o trabalho, a emenda ficou pior que o soneto.

    
Entendo, com essas considerações, que o procedimento não deve ser 

mantido, pois, o ilícito denunciado não ficou configurado, a fiscalização, através de 
seu agente fiscal, não conseguiu determinar com precisão o imposto a ser recolhido. 
Por isso, entendo que deve ser julgado improcedente o auto de infração.

De todo exposto, voto para rejeitar a preliminar de perempção, arguida pela 
REFAZ. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2006/002498 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
612,64 (seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos).

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


