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ACÓRDÃO Nº : 408/2010
PROCESSO Nº : 2010/6140/500556
REEXAME NECESSÁRIO : 2956
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : J.N. COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA-ME
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.066.565-5

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Saída de Mercadorias Tributadas. Não 
Registro em Livro Próprio. Equívoco Quanto ao Valor de Vendas Brutas Realizadas 
Pelo Contribuinte. Valor Arbitrado Menor Que o Valor Auferido - Não prevalece a 
exigência tributária quando constatada a não ocorrência de omissão de vendas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2010/001549 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 6.552,09 (seis mil, quinhentos e cinqüenta e 
dois reais e nove centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel
e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do mês de 
novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
6.552,09 (seis mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e nove centavos), referente 
as saídas de mercadorias tributadas e não registradas em livro próprio, referente ao 
exercício de 2006, conforme constatado por meio do Levantamento da Conta 
Mercadorias.

O contribuinte foi intimado, apresentado impugnação tempestiva, não argüiu 
preliminar e, no mérito, aduz que o auditor cometeu um equívoco quanto ao valor do 
faturamento da empresa, sabendo que a soma para esse levantamento foi utilizada 
como base de cálculo. 

Conforme o auditor o valor das vendas foi de R$ 143.476,91 (cento e 
quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), 
no entanto, conforme o Livro de ICMS e o DIF o faturamento da empresa anual foi 
de R$ 204.909,00 (duzentos e quatro mil, novecentos e nove reais).

Nota-se que o levantamento feito pelo auditor se deu de forma equivocada e 
com valores inventados. Onde foi que ele aprendeu que loja de móveis tem
substituição tributária?
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Assim, resta comprovado que a empresa não cometeu e nem teve a intenção 
de cometer qualquer ilícito, devendo ser declarado improcedente o presente auto de 
infração.

A julgadora de primeira instância julgou improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Notificado da sentença de primeira instância e intimado sobre o  parecer da 
REFAZ o contribuinte não se manifestou.

Em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito tributário 
julgado inexigível supera o valor de alçada; submete o feito  ao duplo grau de 
jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo único do art. 58 da Lei 1288/2001.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o Autuante 
elaborou o Levantamento Conclusão Fiscal com erro, uma vez que nas vendas 
brutas do contribuinte adicionou um valor de R$ 143.476,91, sendo que de acordo 
com os livros de ICMS e DIF, anexos aos autos, o valor correto seria de R$ 
204.909,00 (duzentos e quatro mil e novecentos e nove reais).

Feita a correção no levantamento, resta comprovada a margem de lucro 
atingida naquele ano, de 58,64%, ou seja,  o V.A arbitrado (50%) é menor que o 
apurado pelo contribuinte, não ficando constatada a omissão de vendas.

.
Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 

decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração 
2010/001549 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
6.552,09 (seis mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e nove centavos), referente 
ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 8 
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


