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ACÓRDÃO Nº : 205/2010
PROCESSO : 2008/6040/502357
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.830
RECORRENTE : ÓTICAS BURITI LTDA – ME
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.389.021-8

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Omissão de Entradas de 
Mercadorias Tributadas. Montagem de Lentes e Armações. Produto Óculos de Grau 
– Não há como exigir multa formal quando comprovadamente as mercadorias 
sofreram transformação e a saída do produto encontra-se devidamente registrado. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 2008/001479 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 905,06 
(novecentos e cinco reais e seis centavos), referente ao campo 4.11, conforme 
Termo de Aditamento de fls. 42. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito 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 junho de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 1.538,61 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais e 
sessenta e um centavos), proveniente da omissão de entradas de mercadorias 
tributadas, conforme constatado por meio do levantamento específico, relativo ao 
exercício de 2005. No campo 5.1, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 99,27 
(noventa e nove reais e vinte sete centavos), proveniente da omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, conforme constatado por meio do levantamento específico, 
relativo ao exercício de 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, 

A julgadora de primeira instância retornou os autos à origem para 
saneamento, tendo em vista que sobre omissão de entradas de mercadorias 
tributadas, no levantamento específico, aplica-se multa formal.
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Às folhas 39/42, o autor do procedimento emite parecer e lavra termo de 
aditamento alterando os campos 4.1; 4.5; 4.9; e 4.11 para o valor de R$ 905,06 e 
alterando, também, o campo 4.15 do auto de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação tempestiva, alegando, em síntese, que o agente fiscal equivocou-se na 
elaboração do levantamento, uma vez que ignorou peculiaridades da atividade
comercial da empresa, pois elaborou o levantamento a partir das entradas, 
especificando as armações para óculos de grau e lentes, esperando que houvesse 
saídas discriminadas de armação de óculos de grau e lentes, quando na verdade a 
empresa vende óculos de grau completos, já com a armação e a lente, razão pela 
qual não saíram apenas lentes de grau e armação para óculos de grau. 

Pede pela improcedência do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenado o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 230,02, campo 
4.11, aplicando a penalidade prevista no termo de aditamento de folhas 42, e 
absolvendo a autuada no valor de R$ 675,04, como parte do termo de aditamento de 
folhas 42, e no valor de R$ 99,27, do campo 5.11 do auto de infração.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, com as mesmas alegações da impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo resta claro que houve equívoco por 
parte da autoridade fiscal ao não considerar que a empresa adquire as mercadorias 
constantes da autuação e que revende as mesmas após montar as lentes de grau e 
as armações, criando assim uma nova mercadoria que são os óculos de grau, os 
quais se encontram devidamente registrados conforme notas fiscais constantes nos 
autos.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
2008/001479 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
905,06 (novecentos e cinco reais e seis centavos), referente ao campo 4.11, 
conforme Termo de Aditamento de fls. 42.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


