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ACÓRDÃO Nº:202/2009
PROCESSO Nº: 2008/6640/500522
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.536 
RECORRENTE: BANDEIRANTES INF COM E SERVIÇOS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Omissão de Saídas de Mercadorias 
Tributadas - Quando o lucro bruto auferido pelo contribuinte for inferior ao mínimo 
estabelecido na legislação tributária, deve ser exigido, via lançamento de ofício, o 
imposto sobre a omissão de saídas de mercadorias tributadas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: por 
unanimidade, não votar destacadamente a preliminar argüida pela Recorrente por se 
confundir com o mérito. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-
lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente 
o auto de infração de n° 2008/001371 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$405.810,88 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e 
dez reais e oitenta e oito centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício 
Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 06 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 405.810,88 (quatrocentos e cinco 
mil, oitocentos e dez reais e oitenta e oito centavos), referente às saídas de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativas ao período de 
01.01.2007 a 31.12.2007, conforme foi constatado por meio do levantamento 
conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, por ciência direta, não comparecendo ao processo, 
tornando-se revel.

A julgadora de primeira instância emitiu despacho devolvendo o processo 
para a autora do procedimento para incluir no campo 4.13, o inciso II do Art. 44 da 
Lei nº 1.287/2001, atendendo ao despacho a auditora emitiu termo de aditamento.

A autuada foi intimada mais uma vez, não compareceu para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário.
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A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente e 
condenou o sujeito passivo ao pagamento no valor de R$ 405.810,88, acrescido das 
cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argüiu preliminar de nulidade do auto 
de infração, alega que houve cerceamento do seu direito de defesa, que o 
procedimento foi nulo por que foi feito com base no arbitramento da margem de 
lucro bruto da empresa em 2007, no valor correspondente a 50% do custo das 
mercadorias vendidas, e a falta de computação do valor do estoque da empresa em 
dezembro de 2007. Que a competência para arbitrar a base imponível do tributo é 
limitada pelo que dispõe o artigo 148 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo os 
limites de: instituição de processo regular, omissão ou má fé das declarações do 
sujeito passivo e avaliação contraditória da omissão ou da má fé. 

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e para julgar procedente o auto de infração.

Verifica-se que o motivo da autuação decorreu da omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, e tal reclamação tributária imposta pelo auto de infração é 
legal e devida, pois o levantamento conclusão fiscal compreende a análise 
comparativa da receita da empresa com as despesas realizadas (compras + estoque 
inicial – estoque final). Trata-se de uma análise da conta mercadorias com o fim de 
verificar se o contribuinte registrou vendas de mercadorias tributadas suficientes 
para assegurar o mínimo de valor adicionado, procedendo-se em caso contrário, ao 
arbitramento da base de cálculo complementar, até aquele limite. Em conseqüência 
disso, considero estes contextos procedentes. 

De todo exposto, foi decidido não votar destacadamente a preliminar argüida 
pela Recorrente por se confundir com o mérito, no mérito, conheço do recurso e 
nego-lhe provimento, voto para confirmar a decisão de primeira instância e julgar 
procedente o auto de infração nº 2008/001371 e condeno o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 405.810,88 (quatrocentos e cinco mil, 
oitocentos e dez reais e oitenta e oito centavos), mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


