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ACÓRDÃO Nº: 139/2010
PROCESSO: 2009/6140/500472
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7735
RECORRENTE: CENTRO ELETRO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL: 29.049.686-1

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Saída de Mercadorias Tributadas e Não 
Registradas no Livro Próprio. Utilização do Valor Base de Cálculo - É nulo o auto de 
infração fundamentado em levantamento conclusão fiscal que utiliza o valor base de 
cálculo e não o valor contábil.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por imprecisão na 
determinação do quantum do fato gerador, por utilização do valor da base de cálculo 
e não o valor contábil, arguida pela relatora, 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, se for o caso. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 03 dias do mês de maio de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. Nos campos 4.11 e 5.11, por 
deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 20.835,55 (vinte mil, oitocentos e 
trinta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos), referente às saídas de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 
2005 e 2007, conforme constatado por meio do levantamento Conclusão Fiscal.

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que a arbitragem de lucro de 50% aplicado pela auditora não foi correto, 
uma vez que atua no comércio varejista de eletrodomésticos e móveis e utiliza, para 
emitir notas fiscais, máquinas devidamente autorizadas pelo fisco estadual, daí 
conclui que o valor da operação é exatamente o constante dos cupons fiscais, mas 
apesar disso a fiscalização optou pelo arbitramento do valor das operações. 

Diz, ainda, que o arbitramento de lucro de 50% encontra amparo no RICMS 
apenas quando os documentos não são apresentados ou não refletem o valor das 
operações, o que não é o seu caso.
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Ao final, requer que seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal 
reclamado.

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância, para que se julgue o auto de infração 
procedente.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se uma nulidade 
no presente auto de infração, uma vez que no levantamento conclusão fiscal 
realizado pela auditora, a mesma se utilizou do valor base de cálculo e não do valor 
contábil, que seria o correto, para realizar o levantamento, o que acarretou a 
nulidade do auto de infração por imprecisão na determinação do quantum do fato 
gerador, por utilização do valor base de cálculo e não o valor contábil.

De todo o exposto, voto pelo acolhimento da preliminar de nulidade do Auto 
de Infração por imprecisão na determinação do quantum, por utilização do valor da 
base de cálculo e não o valor contábil, e julgo extinto o processo sem julgamento de 
mérito.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS,  
aos 11 dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


