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ACÓRDÃO Nº:290/2009
PROCESSO: 2008/6500/500208         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.564
RECORRENTE: COMERCIAL RALLE DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Lucro Bruto Auferido 
Inferior ao Arbitrado. Benefício da Redução da Base de Cálculo - Caracterizada a 
omissão de saídas de mercadorias tributadas quando não atingido o lucro bruto 
arbitrado. Não há que prevalecer na totalidade a exigência tributária quando não 
concedida a redução da base de cálculo. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2008/001928 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 2.184,24 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte 
e quatro centavos) e R$ 10.815,30 (dez mil, oitocentos e quinze reais e trinta
centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente no valor de R$ 910,11 (novecentos e dez reais e onze 
centavos), referente o campo 4.11. Votos contrários dos conselheiros Elena Peres 
Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. 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, Juscelino Carvalho 
de Brito, Mário Coelho Parente e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu 
a sessão de julgamento do dia 13 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 13.909,65 (Treze mil, novecentos 
e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente às saídas de mercadorias 
tributadas não registradas nos livros próprios, relativo aos exercícios de 2005 e 
2006, conforme foi constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenado o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos conforme exigidos na inicial, mais acréscimos legais.
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Ciente da decisão de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário tempestivo, não argüiu preliminar e, no mérito, alega que o seu lucro é 
apenas de 15% a 25%, em razão da natureza das mercadorias, variando de acordo 
com a tendência da moda, que não atinge os 50% arbitrado pelo fisco, ao final 
requer a improcedência do auto de infração.

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

Analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que o 
contribuinte não atinge a margem de lucro bruto arbitrado pela Secretaria da 
Fazenda, fato este que gera a presunção de omissão de registro de saídas de 
mercadorias tributadas sem o devido recolhimento do ICMS.

O contribuinte em sua defesa não apresenta provas que pudessem afastar a 
presunção, porém, em relação ao contexto 4, que se refere ao exercício de 2005, o 
autor do procedimento não concede a redução de base de calculo em 29,41% a que 
tem direito o contribuinte.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração nº 2008/001928 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 2.184,24 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte 
e quatro centavos) e R$ 10.815,30 (dez mil, oitocentos e quinze reais e trinta 
centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente no valor de R$ 910,11 (novecentos e dez reais e onze 
centavos), referente o campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


