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ACÓRDÃO Nº : 410/2010
PROCESSO : 2009/6040/503188
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7915
RECORRENTE : SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA- ME
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.396.171-9

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Omissão de Saídas. Mercadorias 
Tributadas. Não Registro em Livro Próprio. Aplicação de Valor Adicionado Arbitrado
Superior ao Determinado - Corrigido o levantamento fiscal prevalece a exigência 
tributária apenas quanto a parte em que foi  apurada a omissão de saídas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração 
2009/001987 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 1.313,51 (um mil, trezentos e treze reais e cinqüenta e um centavos), 
mais acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 11.534,53 (onze mil, quinhentos e 
trinta e quatro reais e cinqüenta e três centavos), referente ao campo 4.11. O Senhor 
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 4 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$ 
12.848,04 (doze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), referente 
as saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao 
exercício de 2007.

O autuado foi intimado por ciência direta, apresentando impugnação 
intempestiva, não argüiu preliminar de nulidade e, no mérito, aduz que o 
levantamento fiscal elaborado não considerou o valor do capital social registrado que 
é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Diz, ainda, que computando-se o valor do capital social o valor do ICMS a 
recolher seria de R$ 6.048,03  e não de R$12.848,04 como quer o auditor.

Ao final, requer que a impugnação seja conhecida e que o auto de infração 
seja julgado procedente em parte.
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A julgadora de primeira instância não conheceu da impugnação e julgou 
procedente o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário reiterando as alegações feitas em sede de impugnação  e acrescentando 
que, entre outros erros, o levantamento não observou a Lei 1.303/02, art. 1º, § 1º, 
que concede redução de 29,41% na base de cálculo do ICMS. 

Ao final, requer a total procedência do recurso e que o feito seja anulado e 
arquivado.

A Representação Fazendária recomendou a confirmação da sentença de 
primeira instância, para que se julgue o auto de infração procedente.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que a 
autoridade autuante, em seu levantamento, aplicou um índice de valor adicionado 
arbitrado (V.A) de 60%. No entanto, a atividade da empresa é comércio varejista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, ou seja, 
supermercado, em que o V.A  aplicado deve ser de 20%, conforme o anexo único à
portaria da SEFAZ nº 1799/02.

Aplicando-se o V.A correto, resta ao contribuinte o pagamento de R$ 1.313,51 
(um mil, trezentos e treze reais e cinqüenta e um centavos) e não o valor de R$ 
12.848,04 apurado pela autoridade autuante.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração 2009/001987 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 1.313,51 (um mil, trezentos e treze reais e cinqüenta e um 
centavos), mais acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 11.534,53 (onze mil, 
quinhentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e três centavos), referente ao campo 
4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 8 
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


