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ACÓRDÃO Nº : 424/2010
PROCESSO : 2009/6040/502712
REEXAME NECESSÁRIO : 2.861
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO : HOSPTECH COM DE EQUIP MÉDICO HOSP LTDA
INSC. ESTADUAL : 29.059.391-3

EMENTA: Conclusão Fiscal. Erros na Elaboração do Levantamento. Lucro Bruto 
Auferido Maior que o Lucro Arbitrado - Verificado, no curso processual, que o valor 
das vendas não foi considerado na sua totalidade e corrigidos os demais erros 
existentes no levantamento, resta descaracterizada a omissão de vendas de 
mercadorias tributadas.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos rejeitar as preliminares:
de nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa por inexistência de 
auditoria; extinção do crédito tributário pela decadência; nulidade do lançamento por 
sobreposição de lançamentos e cerceamento ao direito de defesa por descrição de 
histórico divergente do levantamento que embasou sua lavratura, argüidas pela  
Recorrente. No mérito, por unanimidade, em reexame necessário, modificar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2009/001626 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 
7.202,65 (sete mil, duzentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 
226.928,68 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e 
oito centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Senhor 
Ricardo Shiniti Konya e a Srª Cecília Moreira Fonseca fizeram sustentação oral pela
Fazenda Pública e Interessado, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 29 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 234.131,33 (duzentos e trinta e 
quatro mil, cento e trinta e um reais e trinta e três centavos),  referente à omissão de 
registro de saída de mercadoria tributada, constatado através do levantamento 
conclusão fiscal dos períodos de 2002 e 2005, itens 4.1 e 5.1.

Foram anexados ao processo o auto de infração nº 2006/002785, 
levantamentos conclusão fiscal, sentença, manifestação da representação 
fazendária, certidão de julgamento e Despacho CAT nº 593/2007.
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          .A autuada foi intimada do auto de infração por via postal para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao 
processo,  tornando-se revel. 
        

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2009/001626 procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de: R$5.084,34, parte do campo 4.11, R$160.188,95, 
parte do campo 5.11, mais acréscimos legais, e absolvendo a autuada do 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.118,31, parte do campo 4.11 e R$ 
60.739,73, parte do campo 5.11.

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário  a este conselho,  argüiu preliminar  de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa por não ter sido elaborados novos trabalhos de 
auditoria e sim aproveitados os levantamentos já existentes. Decadência e 
sobreposição de levantamentos relativo aos mesmos exercícios fiscais. Em relação 
ao mérito alega que o autor do procedimento aplicou um percentual de lucro 
arbitrado para comercio varejista e que foi elaborado o levantamento conclusão 
fiscal com equívocos.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e a 
procedência  em parte do auto de infração

Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de 
defesa por não ter sido elaborados novos trabalhos de auditoria e sim aproveitados 
os levantamentos já existentes,  tendo em vista que os levantamentos extraídos de 
outro processo possuem as características legais para instruir o novo lançamento, 
em relação a Decadência, também rejeito, visto que o art 173 do CTN, em seu inciso 
II, estabelece que se reinicie o prazo a partir do julgamento que foi anulado por vício 
formal, que é este o caso. Quanto a preliminar de sobreposição de lançamento, 
rejeito, porque o levantamento da conta mercadorias é mais abrangente que o da 
conta gráfica do ICMS e do Comparativo de Saída com Documentário Emitido, e a 
maior ocorrência engloba todas as outras, devendo ser deduzidas da maior pelo 
valor em que foram ou serão confirmados. Também rejeito a preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa por descrição de histórico divergente do 
levantamento que embasou sua lavratura, as descrições dos ilícitos fiscais nos 
campos 4.1 e 5.1 estão em conformidade com as infrações tipificadas nos campos 
4.13 e 5.15 do auto.

Quanto ao mérito, verifica-se que o autor do procedimento ao elaborar os
levantamentos conclusão fiscal não incluiu  como valor das vendas tributadas brutas 
o valor das vendas realizadas aos órgãos públicos e utilizou a base de cálculo 
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reduzida em 29.41%, assim como aplicou para 2005 a margem de valor agregado 
de 40%, e em conformidade ao que dispõe a Portaria 1.799/02 é de 20%, refizemos
os cálculos dos levantamentos, onde não foi constatada nenhuma diferença, mas 
um lucro bruto maior que o arbitrado, ficando descaracterizada a infração  
denunciada na inicial.

De todo exposto, voto para rejeitar as preliminares: de nulidade do 
lançamento, por cerceamento do direito de defesa por inexistência de auditoria; 
extinção do crédito tributário pela decadência; nulidade do lançamento por 
sobreposição de lançamentos e cerceamento ao direito de defesa por descrição de 
histórico divergente do levantamento que embasou sua lavratura, argüidas pela  
Recorrente. No mérito, em reexame necessário, voto para modificar a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração nº 2009/001626 e absolvo
o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 7.202,65 (sete mil,
duzentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 226.928,68 (duzentos e 
vinte e seis mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), 
referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 10
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


