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ACÓRDÃO Nº: 552/2009
PROCESSO Nº: 2008/6140/500607 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.561
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: NUTRISAL IND. & COM. ALIMENTAÇÃO ANIMAL LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.069.601-1

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Lucro Bruto Auferido Inferior ao Arbitrado. 
Omissão de Saídas - Ocorrida a omissão de saídas de mercadorias tributadas quando 
não se alcançado o índice de lucro bruto arbitrado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, em 
reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto 
de infração nº 2008.001621 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 1.877,23 (hum mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte 
e três centavos), e R$ 2.583,39 (dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e 
nove centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. Votos contrários dos conselheiros João Gabriel Spicker e Fernanda Teixeira 
Halum. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 07 dias do mês de outubro de 2009, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATORA: João Gabriel Spicker.

Cons. Autor do Voto Vencedor: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada com 02 (duas) infrações, por deixar de recolher ICMS 
referente às saídas de mercadorias tributadas não registradas nos livros próprios, 
campo 4.1, no valor de R$ 1.877,23 (um mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e 
três centavos), no exercício de 2001 e campo 5.1, no valor de R$ 2.583,39 (dois mil, 
quinhentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos), no exercício de 2002.

A autuada foi intimada, por via postal, no dia 05.09.2008. Decorreu o prazo legal 
sem que a mesma apresentasse defesa, e no dia 30 de setembro de 2008, foi lavrado 
Termo de Revelia, em seguida foi emitida sentença pela julgadora de primeira instância 
que julgou o auto de infração improcedente por decadência do prazo legal de 
lançamento do crédito tributário. 
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A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em 1ª instância e 
para julgar improcedente o auto de infração.

Ciente da sentença prolatada em primeira instância, a empresa não se 
manifestou.

Despacho nº 192/2009, do Chefe do CAT, diz que considerando a manifestação 
da REFAZ e não manifestação do contribuinte da sentença prolatada em primeira 
instância e a sua não manifestação ao reexame necessário, diz, também,, que o valor 
absolvido é superior ao valor de alçada, determinado que o processo vá a julgamento.

Visto, analisado e discutido o presente processo, que trata da cobrança de ICMS 
referente omissão de saídas de mercadorias tributadas, constatada por meio do 
arbitramento do lucro bruto. Pode-se verificar que o contribuinte não apresentou uma 
margem de lucro bruto suficiente ao estabelecido para o seu ramo de atividade, fato 
este que permite presumir que ouve a omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
omissão está que o contribuinte não conseguiu afastar.

Pelo exposto, em reexame necessário, no mérito, voto para reformar a decisão 
de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 2008/001621 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de 
R$1.877,23 (um mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) e R$ 
2.583,39 (dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos), referentes 
aos campos 4.11 e 5.11 respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 29 
dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


