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ACÓRDÃO Nº:434/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/503794
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.535
RECORRENTE: CASA DO VIDRACEIRO LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Levantamento Conclusão Fiscal. Omissão de Saídas de 
Mercadorias Tributadas - É parcialmente devido o crédito tributário reclamado, 
decorrente de percentual de lucro bruto apurado pelo contribuinte menor que o 
arbitrado pelo fisco, corrigido o lançamento com a aplicação do índice de valor 
adicionado estabelecido para atacado e varejo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o 
auto de infração nº 2007/004717 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 74.454,99 (setenta e quatro mil, 
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), R$ 13.431,34 
(treze mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos) e R$ 
13.551,98 (treze mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito 
centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente os valores de R$ 3.335,14 (três mil, trezentos e trinta e 
cinco reais e quatorze centavos) e R$ 7.820,59 (sete mil, oitocentos e vinte reais e 
cinquenta e nove centavos), referentes os campos 5.11 e 6.11, respectivamente. 
Votos divergentes dos Conselheiros Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel 
Spicker. Os Srs. Daniel Almeida Vaz e Gaspar Maurício Mota de Macedo fizeram 
sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e 
Mário Coelho Parente. Presidiu a sessão de julgamento do dia 30 de julho de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
112.594,04 (cento e doze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quatro 
centavos), referente a 03 (três) contextos, referente a saída de mercadorias 
tributadas e não registradas no livro próprio, relativa ao período de 01.01.2006 a 
31.12.2006, conforme foi constatado por meio dos levantamentos conclusão fiscal. 
          

A autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação 
tempestiva.
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O julgador de primeira instância emite despacho, encaminhando o processo 
ao órgão preparador, para intimar a impugnante a apresentar e exibir nos autos os 
livros de registro de inventário dos anos de 2003 a 2006; e os livros de registros 
contábeis Diário e Razão dos anos 2003 a 2006, cópias das Declarações de IRPJ 
e IRPF dos anos 2003 a 2006, no prazo legal de 48 hs, após a ciência legal, a 
seguir, que seja enviado ao autuante, para que se manifeste, acaso deseje, 
acerca da defesa da impugnante, tendo apresentado fatos e provas novas nas 
suas alegações.

O autor do procedimento em seu Parecer de fls. 326, manifesta-se 
reiterando os levantamentos e a peça principal (fl. 2 a 8) dos autos, como corretos 
e verdadeiros.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e considerou o auto de infração procedente, condenando o sujeito
passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 74.454,99, campo 
4.11, R$ 16.766,48, campo 5.11 e R$ 21.372,57, campo 6.11.

Ciente da sentença de primeira instância, a empresa apresentou recurso 
voluntário, não argüiu preliminar e, no mérito, alega que a principal atividade da 
empresa é o Comércio Atacadista de Vidros. Que realiza vendas no varejo em 
pequena quantidade, que as vendas no atacado representa mais de 80% de seu 
volume total, que ao elaborar os levantamentos o autor do procedimento não 
observou a Portaria SEFAZ nº 1.799/03, que prevê para os estabelecimentos 
atacadistas o percentual de margem de lucro de 50% do valor previsto como 
margem de lucro para o estabelecimento varejista, alega ainda, a inadequação do 
instrumento de auditoria utilizado, pede que sejam considerados corretos os  
valores apontados nos demonstrativos de  fls. 349/351, e ao final a improcedência 
do auto de infração. 

A REFAZ recomendou a reforma da sentença de primeira instância e a 
nulidade do auto de infração, por entender que o instrumento de auditoria utilizado 
foi inadequado, devido a recorrente se encontrar irregular, no momento da 
ocorrência da fiscalização, e um levantamento que não constam os estoques 
iniciais e finais, não permite a apuração do correto Custo das Mercadorias 
Vendidas – CMV, quando identificada as ocorrências de falta de apresentação dos 
inventários fiscais, dos exercícios fiscais, 2003, 2004, 2005 e 2006, o 
recomendável seria aplicação de multa formal de 2% do valor do inventário, 
prevista no Art. 50, inciso V, alínea “a “ da Lei 1.287/01.
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Em análise aos autos, verifica-se que o motivo da autuação decorreu da 
omissão de saídas de mercadorias tributadas. Em atenção às alegações da 
recorrente, entendemos por bem, por questão de justiça, encaminhar o processo 
em diligência para que a assessoria técnica conferisse os valores das entradas e 
refizesse os levantamentos conclusão fiscal, apurando o lucro bruto a partir da 
aplicação do índice do valor adicionado estabelecido para o atacado e varejo, o 
que foi refeito, chegando a conclusão que o ICMS devido nos exercícios de 2004, 
2005 e 2006 são respectivamente R$ 13.551,98, R$ 13.431,34 e R$ 82,829,94. 
Este último valor divergente no exercício de 2006, devido a redução da base de 
cálculo de 29.41 %, concedida pelo autor do procedimento e excluída nos cálculos 
da assessoria técnica, face a lei 1.584/05.

Verificando os documentos produzidos nos autos, constato que o 
levantamento elaborado pela assessoria técnica está elaborado corretamente, e, 
portanto, pelo que consta, a exigência da Fazenda Pública deve ser modificada, 
estando em parte, correto o lançamento tributário

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe 
provimento parcial para reformar a decisão de primeira, julgo procedente em parte 
o auto de infração nº 2007/004717 e condeno o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 74.454,99 (setenta e quatro mil, 
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), R$ 13.431,34 
(treze mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos) e R$ 
13.551,98 (treze mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito 
centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente os valores de R$ 3.335,14 (três mil, trezentos e trinta e 
cinco reais e quatorze centavos) e R$ 7.820,59 (sete mil, oitocentos e vinte reais e 
cinquenta e nove centavos), referentes os campos 5.11 e 6.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 04 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


