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ACÓRDÃO Nº: 553/2009
PROCESSO Nº: 2002/6430/000035
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.652
RECORRENTE: MENDES E MIRANDA LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.064.118-7

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Omissão de Saídas de Mercadorias 
Tributadas - Lucro bruto auferido inferior ao mínimo estabelecido. Exigível o imposto 
sobre a omissão de saídas de mercadorias tributadas.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de cerceamento ao direito de defesa pela falta 
de intimação e ocorrência de decadência; e por maioria, rejeitar a preliminar de 
ocorrência de prescrição, argüidas pela Recorrente, votos divergentes dos 
conselheiros João Gabriel Spicker e Fernanda Teixeira Halum. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração n.º 
27401 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 2.399,32 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), 
mais acréscimos legais, conforme Termo de Aditamento de fls. 38. Os conselheiros 
João Gabriel Spicker e Fernanda Teixeira Halum votaram pela improcedência do 
auto de infração. O Sr. Ricardo Shiniti Konya, fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de setembro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto. 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 3.388,75 (três mil, trezentos e oitenta 
e oito reais e setenta e cinco centavos), relativo à omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, no exercício de 1999, apurado através do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, por via postal, apresentando impugnação após 
decorrido o prazo legal, incorrendo em revelia nos termos do art. 47 da Lei nº 
1.288/01.

O processo foi devolvido ao substituto do autuante para realização de 
diligências.

Em manifestação às 37/39, o substituto do autuante informa as diligências 
efetuadas, lavrando termo de aditamento, alterando a peça inicial.
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A autuada foi intimada do termo de aditamento por via postal, mas não se 
manifestou nos autos.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo na importância de R$ 2.399,32, campo 4.11, acrescido 
das cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, arguiu as preliminares: cerceamento 
ao direito de defesa e pela falta da intimação do lançamento e a ocorrência da 
decadência e prescrição e, no mérito, discute sobre a utilização do conclusão fiscal. 

A REFAZ manifestou-se pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, e pela procedência do auto de infração. 

A recorrente alega em preliminar o cerceamento ao direito de defesa pela 
falta da intimação do lançamento e a ocorrência da decadência e prescrição e, no 
mérito, discute sobre a utilização do conclusão fiscal.

Em relação às preliminares, rejeito todas, visto que consta, às fls. 05, a cópia 
da intimação inicial e nas fls. 41, referente ao termo de aditamento. Não se pode 
falar na ocorrência da Decadência e Prescrição do mesmo fato gerador, neste caso 
não ocorreu a decadência, porque conforme o art. 173 do CTN, ocorreu a 
constituição do crédito em 30.11.2001, fato gerador de 1999, e em relação a 
Prescrição não há de se falar, enquanto há pendência de recurso administrativo, não 
correm os prazos prescricionais. Somente a partir da data em que o contribuinte é 
notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo de 
prescrição previsto no art. 174 do CTN. Não há que se falar em prescrição 
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal. 

No mérito, a infração trata-se 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.

De todo exposto, rejeito as preliminares de cerceamento ao direito de defesa 
pela falta de intimação e ocorrência de decadência; rejeito a preliminar de ocorrência 
de prescrição, argüidas pela Recorrente. No mérito, voto por conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente o auto de infração n.º 27401 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário no valor de R$ 2.399,32 (dois mil, trezentos e noventa e nove 
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reais e trinta e dois centavos), mais acréscimos legais, conforme Termo de 
Aditamento de fls. 38. 

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


