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ACÓRDÃO Nº: 040/2011
PROCESSO Nº: 2007/6940/500148
REEXAME NECESSÁRIO: 2.467
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: FERREIRA & ASSUNÇÃO LTDA
INSC. ESTADUAL: 29.389.071-4

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Aplicação Incorreta do Valor Agregado. 
Vendas Brutas não Consideradas na Totalidade. Lucro Bruto Auferido Maior que o 
Arbitrado - Verificado, no curso processual, a incorreta aplicabilidade da margem de 
valor agregado e que o valor das vendas brutas não foi considerado, na sua 
totalidade, para apuração do imposto exigido, fica descaracterizada a omissão de 
vendas de mercadorias tributadas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2007/004146 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz o valor de R$ 7.593,62 (sete mil, quinhentos e noventa e 
três reais e sessenta e dois centavos), referente ao campo 4.11, conforme Termo de
Aditamento de fls. 53. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Luciene Souza Guimarães Passos, Fernanda Teixeira Halum e Marivanes 
Beserra Cruz. Presidiu a sessão de julgamento aos 24 dias do mês de fevereiro de 
2011, a conselheira Regina Alves Pinto. 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 5.748,81 (cinco mil, setecentos e 
quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), referente a 02 (duas) infrações, 
sendo o campo 4.1, pela falta de recolhimento de ICMS proveniente de saídas de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio e o campo 5.1, multa 
formal, proveniente de saídas de mercadorias sujeitas à substituição tributária não 
registradas no livro próprio, ambas relativas ao período de 01.01.2006 a 31.12.2006, 
constatadas por meio do levantamento conclusão fiscal. Foi juntado aos autos o 
levantamento conclusão fiscal, cópias dos livros fiscais, do DIF e demais 
documentos comprobatórios.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação argüindo 
apenas preliminar, solicitando a nulidade do auto por cerceamento ao direito de 
defesa, pelos seguintes motivos: auto de infração elaborado com erro na descrição 
da infração; autuação baseada em levantamento de ICMS, quando as diferenças 
foram apuradas em outro levantamento e a tipificação incorreta da infração.
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Às folhas 35, a julgadora de primeira instância devolveu o processo 
solicitando: apresentação de documentos comprobatórios dos valores dos estoques 
inicial e final e da inclusão no regime de microempresa; e verificação da aplicação da 
multa formal no campo 5.1.

Em atendimento à solicitação da julgadora o autuante anexou cópias dos 
inventários de 2005 e 2006 e emitiu Termo Aditivo alterando os valores constantes 
dos campos 4.1, 4.8 e 4.11; e nulificando os campos 5.1, 5.8 e 5.11 do auto de 
infração.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nulo, por 
entender que o levantamento foi elaborado com alguns erros, sendo um deles, o 
percentual do índice do valor adicionado arbitrado pelo Fisco, no levantamento foi 
utilizado equivocadamente 40%, sendo o correto 20%, utilizou, ainda, o valor de 
base de cálculo das vendas, o qual está com redução, assim como o valor do 
estoque inicial, sendo que nas cópias do inventário de 2006, fls. 37 a 41, constam 
mercadorias tributadas e sujeitas à substituição tributária.

A REFAZ recomendou a confirmação da sentença de primeira instância e a 
nulidade do auto de infração.

Ciente da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ a empresa 
não se manifestou.

Em análise aos autos, verifica-se que o autor do procedimento ao elaborar o 
levantamento conclusão fiscal, referente ao contexto 4.11, alterando o valor da base 
de cálculo e o valor originário para R$ 7.953,62, conforme termo de aditamento de 
fls. 53, utilizou a base de cálculo reduzida em 29.41%, assim como aplicou para 
2006 a margem de valor agregado de 40%, porém, 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 considerando que o levantamento que deu suporte ao 
auto foi elaborado com vários erros, voto, no mérito, em reexame necessário, para 
modificar a decisão de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração nº 
2007/004146 e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
7.593,62 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos), 
referente ao campo 4.11, conforme Termo de Aditamento de fls. 53.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS,
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


