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ACÓRDÃO Nº: 668/2008
PROCESSO Nº: 2008/6040/500438          
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2345   
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: IRMÃOS CHAVES LTDA. 
INSC ESTADUAL: 29.041.036-3

EMENTA: Levantamento da Conta Mercadorias. Omissão de Receitas
Tributáveis. Aplicação Incorreta do Valor Agregado - A constatação de omissão de 
receitas tributáveis, em Levantamento da Conta Mercadorias, enseja a exigência 
do ICMS até onde for aproveitada, exceto quanto a parte indevida, por utilização 
de índice de valor agregado diverso do determinado na legislação tributária.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente na parte que absolveu o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$23.249,03 (vinte e três mil, duzentos e 
quarenta e nove reais e três 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 
24 de setembro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS, na importância de R$26.533,29 
(vinte e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove  centavos), 
referente a omissão de vendas, conforme constatado através do levantamento 
conclusão fiscal e do Documento de Informações Fiscais - DIF, relativo ao período 
de 01.01 à 31.12.2006. 

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que o custo dos produtos 
vendidos foi arbitrado em 50%, e conforme a Portaria SEFAZ nº 1.970/2004, a 
margem de lucro bruto é de 25%, que o levantamento chegou ao índice de 
27,17%, portanto superior ao índice exigido. Requer o arquivamento do feito.  

Sentença foi lavrada, diz que o sujeito passivo está devidamente 
identificado, e que foi intimado por ciência direta, tendo apresentado impugnação 
tempestivamente. Decorre a exigência fiscal da constatação de que a autuada 
deixou de registrar operações de saídas de mercadorias, por meio do 
levantamento conclusão fiscal. Que para o levantamento relativo ao ano de 2006, 
conforme Portaria SEFAZ nº 1.799/2002 o índice aplicado é de 30%, não 
submetendo a portaria citada na impugnação. Com essas considerações, julga 
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procedente em parte, para condenar na importância de R$3.284,26 e absolver na 
importância de R$23.249,03. 

O Chefe do CAT, considerando o Termo de Acordo para Parcelamento 
efetivado pela empresa, relativo a parte condenada, e considerando os termos do 
regimento interno do CAT, delibera para que se dê prosseguimento quanto a 
parte absolvida. 

A Representação Fazendária  manifesta-se pela manutenção da sentença 
de primeira instância. 

O contribuinte apesar de devidamente intimado, não apresentou suas 
razões.

Da análise dos autos, extrai-se que no exercício fiscalizado (2006), o valor 
agregado, estabelecido pela Portaria SEFAZ nº 1.799/2002, cobra um índice de 
lucratividade de 30%, adequando para a atividade principal do contribuinte. 
Segundo o levantamento embasador do procedimento, obteve-se o índice de 
27,17%, portanto, quase o índice mínimo exigido pela legislação tributária 
estadual.

O levantamento procedido – Levantamento da Conta Mercadoria -
Conclusão Fiscal, foi laborado com falha, devendo prevalecer somente parte do 
valor reclamado, pois ficou descaracteriza, em parte, a infração anunciada na 
peça básica do procedimento. Outrossim, lembrando que somente foi a 
julgamento a parte absolvida em primeira instância. 

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, e julgar improcedente na parte que absolveu o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$23.249,03 (vinte e três mil, 
duzentos e quarenta e nove reais e três 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


