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ACÓRDÃO Nº:222/2009
PROCESSO Nº: 2008/6860/500586          
REEXAME NECESSÁRIO: 2.601
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: SANTOS E SIQUEIRA LTDA

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Omissão de Receitas Tributáveis. 
Utilização de Valor Indevido – É indevido o crédito tributário exigido, via auto de 
infração, quando o levantamento que o apóia utilizar valor base de cálculo ao invés 
do valor contábil e aplicação errônea do Valor Agregado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância e 
julgar nulo o lançamento. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se 
outro auto de infração, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fabíola Macedo de 
Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 23 de abril de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: O contribuinte foi autuado no valor total de  R$ 9.332,99 (nove mil, trezentos 
e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), referente a omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, nos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006, constatados 
através do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva.

O processo foi devolvido à autuante para rever o índice de lucro bruto dos 
levantamentos.

A autora do procedimento manifestou-se pela utilização do VA 50%, visto que 
está descrito no contrato social que a atividade da empresa é comércio varejista de 
outros produtos não especificados. 

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nulo, por 
entender que o ramo de atividade predominante é a venda de produtos 
farmacêuticos, sendo aplicável o percentual de lucro bruto de 40% estabelecido na 
Portaria Sefaz nº 1.799/02.
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Visto, analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que a 
autuante utilizou os valores base de cálculo na elaboração do levantamento 
conclusão fiscal, quando o manual de auditoria diz que devem ser considerados os 
valores contábeis das vendas brutas. Assim, entendo como correto os fundamentos 
da julgadora de primeira instância em julgar nulo, por entender que o ramo de 
atividade predominante é a venda de produtos farmacêuticos, sendo aplicável o 
percentual de lucro bruto de 40%, como estabelecido na Portaria Sefaz nº 1.799/02.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância e julgo nulo o lançamento. 
É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representaçao  Fazendária


