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ACÓRDÃO Nº : 132/2010
PROCESSO Nº : 2008/7000/500147
IMPUGNAÇÃO : 78
IMPUGNANTE : ANTONIO GOMES GUIMARÃES
IMPUGNADA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.017.750-2

EMENTA: Omissão de Vendas. Levantamento Conclusão Fiscal. Utilização de 
Valores Base de Cálculo – Nulo o auto de infração que exige ICMS quando não 
utilizado valores contábeis no levantamento que lhe dá suporte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por imprecisão do 
quantum do fato gerador por utilização dos valores de base de cálculo e não o valor 
contábil no levantamento fiscal, arguida pelo conselheiro relator e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, e 
se for o caso, lavrar outro auto de infração. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
26 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
48.774,13 (quarenta e oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e treze centavos), 
proveniente da omissão de vendas de mercadorias tributadas, não registradas em 
livro de registro de saídas, conforme consta do levantamento conta mercadorias 
conclusão fiscal, relativo aos exercícios 2004 a 2007, lançado nos contextos 4 a 7 
respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem, para que o autor 
do procedimento ou seu substituto reveja os levantamentos elaborados 
considerando as divergências apontadas pela impugnante, concedendo a redução 
da base de cálculo nos exercícios de 2004 e 2005 e tipifique corretamente as 
infrações descritas, no tocante ao art. 248 do regulamento do ICMS, informado a 
qual decreto se refere, lavrando termo de aditamento.
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Às folhas 845, a substituta do autor do procedimento lavra termo de 
aditamento onde extingue o campo 4, desaparecendo os campos 4.1 a 4.15 do auto 
de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação desistindo expressamente do julgamento em primeira instância 
administrativa, na forma permitida pela lei 1.288/2001, não argüiu preliminar e, no 
mérito, aduz que a origem do arbitramento da base de cálculo do ICMS, neste 
Estado, está contida, ainda que ilegalmente, na portaria número 1.799/02, com 
algumas alterações, e que a referida portaria não fixa percentual algum para o 
referido arbitramento em estabelecimentos que explorem o ramo de atividade da 
impugnante, que tem em sua grande maioria mercadorias sujeitas a isenção ou 
substituição tributária.

Diz, também, que em todos os contextos o autuante calculou o valor 
adicionado arbitrado sem reduzir a base de cálculo para a incidência do ICMS em 
29,41%, uma vez que o sujeito passivo é optante. E que o levantamento utilizado é o 
conclusão fiscal que é ilegal por não obedecer ao parágrafo único do artigo 127 da 
lei 1.287/2001, sendo que somente o levantamento específico é instrumento hábil 
para detectar a omissão de saídas de mercadorias com certeza que a carta magna 
determina.

Ao final, requer o julgamento pela ilegalidade do procedimento adotado e 
determinando o arquivamento com julgamento de mérito.

Em despacho de folhas 856, a julgadora de primeira instância retorna os 
autos à origem para cumprimento integral do despacho número 122/2008, folhas 
843/844.

Às folhas 860/862, o autor do procedimento emite parecer e lavra termo de 
aditamento alterando os campos 4.13; 5.13; 6.13; 7.13; 4.1; 4.8 para o valor de R$ 
33.387,34; 4.11 para 5.675,84; 5.1; 5.8 para R$ 49.881,17 e 5.11 para R$ 8.479,79.

Devidamente intimado do termo de aditamento novamente o contribuinte 
apresenta impugnação com as mesmas argumentações anteriores.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a nulidade 
do auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo que exige ICMS em razão da 
omissão de vendas de mercadorias tributadas, constatado por meio do levantamento 
Conclusão Fiscal.
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Como é do conhecimento geral, o levantamento Conclusão Fiscal deve ser 
elaborado utilizando-se os valores contábeis, fato este não ocorrido no presente 
levantamento, uma vez que a autoridade fiscal utilizou-se dos valores com redução 
de base de cálculo, portanto, entendo estar eivado de nulidade o auto de infração 
em questão.

Pelo exposto, em preliminar, voto pela nulidade do auto de infração por 
imprecisão do quantum do fato gerador por utilização dos valores de base de cálculo 
e não os valores contábeis no levantamento fiscal, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 28 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


