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ACÓRDÃO Nº : 206/2010
PROCESSO : 2008/6040/502374
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.829
RECORRENTE : OTICAS BURITI LTDA – ME
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.389.021-8

EMENTA: Lucro Bruto Auferido Menor que o Arbitrado. Presunção de Omissão de 
Saídas de Mercadorias Tributadas – Correta a exigência tributária quando não 
afastada a presunção de omissão de registro de saídas de mercadorias tributadas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de perempção do Recurso Voluntário, arguida pela 
REFAZ. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração 2008/001493 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 4.877,53 (quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e 
cinquenta e três centavos), e R$ 17.371,14 (dezessete mil, trezentos e setenta e um 
reais e quatorze centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais. 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 no valor de R$ 22.248,67 (vinte e dois mil, duzentos e 
quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), por deixar de recolher ICMS, 
proveniente da omissão de saídas de mercadorias tributadas, conforme constatado 
em levantamento da conta mercadorias Conclusão Fiscal, relativo aos exercícios de 
2006 e 2007, lançados nos contextos 4 e 5 respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância retornou os autos à origem para 
saneamento. 
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Às folhas 27/30, o autor do procedimento emite parecer e lavra termo de 
aditamento alterando os campos 4.13 e 5.13 do auto de infração. 

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário com as seguintes alegações: que no período de 2007 
entende que o levantamento fiscal que aponta omissão de registros de saídas não 
reflete a realidade fiscal da empresa, uma vez que o levantamento conclusão fiscal 
foi elaborado desconsiderando os valores relativos ao inventário final do período e 
que se considerar o valor de R$ 117.181,72 é fácil perceber a inexistência de 
omissão de registros de saídas no referido período.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou acatar a 
preliminar de perempção do recurso e não sendo este o entendimento que seja 
julgado procedente o auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo, quanto a preliminar de perempção 
arguida pela Representação Fazendária, mesmo sendo o recurso apresentado fora 
do prazo previsto em lei, entendo que a mesma não deve prevalecer, uma vez que 
se trata de processo administrativo, que preza pela informalidade, devendo, 
portanto, serem apreciados todos os fatos novos trazidos aos autos.

Em análise de mérito entendo que está correta a exigência tributária, uma vez 
que conforme consta dos levantamentos, o contribuinte não conseguiu suprir o 
índice do valor adicionado arbitrado inerente ao ramo de atividade da empresa, 
presumindo-se, portanto, que houve omissão de registro de saídas de mercadorias 
tributadas, omissão esta não afastada pelo contribuinte.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de perempção do Recurso Voluntário, 
arguida pela REFAZ. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2008/001493 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
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valores de R$ 4.877,53 (quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e 
três centavos), e R$ 17.371,14 (dezessete mil, trezentos e setenta e um reais e 
quatorze centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


