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ACÓRDÃO Nº:465/2008
PROCESSO Nº: 2007/6090/500014          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7188 
RECORRENTE: JUAREZ NERES DE CARVALHO
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Levantamento da conta mercadorias. Empresa sem escrituração 
contábil. Legalidade do arbitramento de lucro bruto. Omissão de saídas de 
mercadorias tributadas quando o lucro auferido for inferior ao mínimo esperado. 
Procedência do lançamento.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais,  no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento  para,  confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2007/000863 e condenar a Recorrente ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 1.159,84 (hum mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro), mais 
acréscimos legais. O Sr. Gaspar Mauricio Mota de Macedo  fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, 
Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino 
Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 22 de julho de 2008, o 
Conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 1.159,84 (hum mil cento e 
cinqüenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) referente a  saída de 
mercadorias tributadas não registradas no livro fiscal próprio, relativa ao período 
de 01.01.2003 a 31.12.2003, conforme foi constatado por meio de levantamento 
conclusão fiscal.

A autuada apresentou impugnação tempestiva, a qual foi conhecida pela 
julgadora de primeira instância, que julgou procedente o auto de infração e 
condenou o sujeito passivo da obrigação tributária a recolher os créditos 
tributários constantes da peça inicial.

Ciente da sentença prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar e no mérito, 
alega  que o fiscal errou não transportando os valores corretos para a planilha.

A Representação Fazendária, manifestou-se pela manutenção da decisão 
prolatada em primeira instância.
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Analisando os autos, verifica-se a omissão de vendas nas operações 
apontadas, não procede as alegações da recorrente, pois na elaboração do 
levantamento conclusão fiscal, as mercadorias devem ser separadas por tipo de 
tributação, pois onde for detectada omissão de saídas referente a mercadorias 
tributadas, cobra-se o imposto devido e conforme Documento de Informações 
Fiscais – DIF o contribuinte informa que faz apuração normal e possui apenas 
escrita fiscal. Além disso, no demonstrativo dos estoques inicial e final, foi 
informado apenas mercadorias tributadas, assim a autuante elaborou o 
levantamento conclusão fiscal, com os valores devidamente separados. 

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, conheço do 
recurso, negando-lhe provimento, para condenar o contribuinte ao pagamento da 
importância de R$ 1.159,84 (Um mil cento e cinqüenta e nove reais e oitenta e 
quatro centavos), mas acréscimos legais.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
13 dias do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


