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ACÓRDÃO Nº:  26 /2009
PROCESSO: 2008/6820/500180         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.425
RECORRENTE: PAULINHO ZANCHIN MENEGON
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Lucro Bruto Auferido 
Inferior ao Arbitrado – É exigível a obrigação quando constatada a omissão de 
saídas de mercadorias tributadas ao não atingir o índice de lucro bruto arbitrado, 
não tendo sido a presunção afastada pelo contribuinte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 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 nº 
2008/001495 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 7.215,39 (sete mil, duzentos e quinze reais e trinta e nove centavos), 
referente o campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Paulo Afonso Teixeira e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 05 de fevereiro de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
7.215,39 (Sete mil, duzentos e quinze reais e trinta e nove centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas, não escrituradas nos livros próprios, relativo ao 
exercício de 2003, conforme constatado por meio do levantamento conclusão 
fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, aduzindo, em 
síntese, que uma das atribuições do fisco é orientar o contribuinte para que não 
venha praticar ilícitos fiscais e jamais corrigi-los com pesadas multas, e, que os 
artigos citados pelo agente do fisco não se relacionam com as supostas infrações 
cometidas, portanto, o fiscal quis sim dificultar a defesa do contribuinte, quando 
menciona os dispositivos legais e que as multas previstas no artigo 48 da Lei 
1287/01 não devem prosperar, haja vista a sua ilegalidade e o seu caráter 
confiscatório. Caso o lançamento do tributo fosse devido teria o contribuinte o 
direito da redução da base de calculo em 29,41%. Finalmente, vem requerer a 
improcedência do mesmo.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, tempestivo, a este conselho, com as mesmas 
argumentações da impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente.

Em analise aos autos ficou constatado que o contribuinte omitiu o registro 
de saídas de mercadorias tributadas, uma vez que o valor das receitas não foi 
suficiente para apresentar um lucro bruto arbitrado em 50%, e tambem está claro 
que ao lavrar o auto de infração fora concedida a redução da base de cálculo em 
29,41%, portanto, não procede a reclamação do contribuinte que diz ter direito a 
redução da base de cálculo, uma vez que a mesma já lhe fora concedida no ato 
da lavratura do auto de infração.

Face ao exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento 
para, manter a decisão de primeira instância, e julgar procedente o auto de 
infração nº2008/001495 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 7.215,39 (sete mil, duzentos e quinze reais e trinta e 
nove centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
          dias do mês de                       de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


