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ACÓRDÃO Nº:660/2008
PROCESSO Nº: 2007/6430/500345          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7231
RECORRENTE: S A DE CARVALHO
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL: 29.066.941-3

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Omissão de Saídas Tributáveis. 
Margem de Valor Agregado Incorreta – Não deve prevalecer a exigência tributária 
com base em levantamento da conta mercadorias, cuja margem de lucro bruto 
utilizada é divergente da disposição legal que a determina. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, não votar 
destacadamente a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão da 
matéria tributável, argüida pela Recorrente. 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 2007/005425 no valor de R$1.994,99 
(um mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos). O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya 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 06 de agosto de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$1.994,99 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e nove 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
próprio,  conforme constatado através do Levantamento Conclusão Fiscal, relativo 
ao período de 01.01 à 31.12.2005.  

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que nestes exercícios 
apresentou os inventários e Requerimento de Enquadramento para Microempresa 
e Empresa de Pequeno Porte - RMEPP e os demais cálculos com base no Valor 
Agregado - VA, em 40%, índice informado pela SEFAZ. Porém, os cálculos do 
nobre Auditor, na conta mercadorias, diferem dos nossos cálculos, razões para o 
entendimento de que é improcedente. Requer a improcedência do feito. 

Sentença lavrada diz que a demanda é referente a omissões de saídas de 
mercadorias tributadas, relativas ao ano de 2005, conforme levantamento 
conclusão fiscal. Que o agente do fisco efetuou separação dos produtos conforme 
o tipo de tributação. Que as alegações do impugnante foram bastante frágeis. 
Entende assim correto o procedimento, julga procedente o auto de infração. 
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O contribuinte impetra recurso voluntário, onde diz que no cadastramento 
do Boletim de Informações Cadastrais - BIC, o código de atividade econômica é 
comércio varejista de produtos alimentícios para animais. Que no 
recadastramento efetuado pela SEFAZ, foi utilizado o Código Nacional de 
Atividade Econômica - CNAE secundário, onde distorce o CNAE principal, onde o 
VA é de 40% e não de 60%. Que se seguisse o BIC de cadastramento o índice de 
valor agregado seria de 40% e não como foi arbitrado em 60%, baseado no BIC 
de recadastramento. Apresenta um comparativo entre os levantamentos do 
auditor e o apresentado pelo recurso. 

A Representação Fazendária se manifesta pela manutenção da sentença 
singular, para que seja julgado procedente o auto de infração.

Trata-se de empresa que atua no ramo de comércio de produtos 
alimentícios para animais, onde a margem de lucro é na ordem de 40%, 
conforme portaria da SEFAZ. Cobrou-se uma margem de lucro bruto de 60%, 
impraticável para esse ramo de atividade.    

Com essas considerações, entendo que não há como dar provimento ao 
procedimento efetuado. Ocorreu falha no enquadramento da atividade 
principal da empresa. 

De todo exposto, voto por não acatar a votação destacada da preliminar de 
nulidade do lançamento por imprecisão da matéria tributável, argüida pela 
Recorrente. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração nº 2007/005425 no valor de R$1.994,99 (um mil, novecentos e noventa e 
quatro reais e noventa e nove centavos).

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
09 dias do mês de dezembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


