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ACÓRDÃO Nº:572/2008
PROCESSO Nº: 2007/6480/500017
REEXAME NECESSÁRIO: 2.067
RECORRIDA: J A B TEIXEIRA COMÉRCIO
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Levantamento Conclusão Fiscal. Mercadorias sujeitas à 
substituição tributária. Impossibilidade de arbitramento de lucro bruto. 
Mercadorias já sujeitas a valor adicionado, na formação da base de cálculo do 
imposto. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/001161 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.602,23 (hum mil 
seiscentos e dois reais e vinte e três centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 28 de Agosto de 2008, o Conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa  foi autuada para pagamento de multa formal   no valor de R$ 
1.602,23 (Hum  mil seiscentos e dois reais e vinte e três centavos)  referente a 
omissão de saídas de mercadorias retidas na fonte, constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal no período de 01.01.2006  a 31.12.2006.

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva, alegando que as mercadorias sujeitas à substituição tributária já 
trazem embutidas no seu valor a margem agregada para fins do cálculo do ICMS, 
que o Estado não pode impor o valor a ser utilizado pela empresa em suas 
vendas, que as empresas do setor farmacêutico são obrigadas a obedecer a uma 
tabela da ANVISA; que nesta tabela a margem de lucro nunca chega ao 
percentual de 40%.

A julgadora de primeira instância, concordou com as alegações da autuada 
e julgou o auto de infração improcedente.

A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e pela improcedência do auto de infração. 
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Ciente da sentença de primeira instância do parecer da REFAZ, a empresa 
não se manifestou.

Em análise aos autos, constata-se que razão assiste à autuada, pois   
apesar da Lei prevê multa formal, para a falta de emissão de documentos fiscais, 
no momento das vendas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária, o autuante se utilizou de levantamento impróprio para apurar esta 
infração, conforme estabelece o Art. 9º da Portaria Sefaz nº 1.799/02, que dispõe:

Art. 9º. Os percentuais a que se refere esta Portaria 
não se aplicam aos produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária e aos sujeitos a tabelamento, 
casos em que, para apuração do valor das saídas 
tributáveis prevalecem os correspondentes índices de 
valores agregados e os preços definidos pelo órgão 
controlador, respectivamente.

O levantamento conclusão fiscal é inadequado para apurar omissão de 
saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, pois é vedado 
pela legislação tributária o arbitramento de margem de lucro bruto para esse tipo 
de mercadoria.

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, e pela improcedência do auto de infração 2007/001161, absolvendo o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça básica.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


