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ACÓRDÃO Nº : 276/2010
PROCESSO : 2009/6270/500435
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.866
RECORRENTE : A CAMPESTRE COM. DE UTIL. DOM. LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.013.391-2

EMENTA: Aquisição e Vendas de Mercadorias Declaradas em Documento de 
Informação Fiscal. Falta de Recolhimento do Imposto Devido – Lícita a exigência 
tributária quando as aquisições e vendas estão declaradas sem o recolhimento do 
imposto.

Lucro Bruto Auferido Inferior ao Arbitrado. Omissão de Saídas de Mercadorias 
Tributadas. Presunção Não Afastada – Prevalece a exigência tributária quando o 
lucro bruto detectado não supera o arbitrado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento 
do direito de defesa por não acolhimento da impugnação, arguida pela Recorrente. 
No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº.
2009/001963 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 12.269,18 (doze mil, duzentos e sessenta e nove reais e dezoito 
centavos), R$ 463.827,92 (quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e 
sete reais e noventa e dois centavos) e R$ 2.455,17 (dois mil, quatrocentos e 
cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, 
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 12 dias do mês de 
agosto de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 12.269,18 (doze mil, duzentos e sessenta e nove reais 
e dezoito centavos), referente a saída de mercadorias tributadas informadas no DIF -
Documento de Informações Fiscais relativo ao exercício de 2008, constatado por 
meio do levantamento básico do ICMS. Nos campos 5.1 e 6.1, por deixar de recolher 
ICMS no valor de R$ 466.283,09 (quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e 
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oitenta e três reais e nove centavos), constatado por meio do levantamento 
conclusão fiscal, relativo aos exercícios de 2008 e 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva.

A julgadora de primeira instância não conheceu da impugnação, 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 tempestivo, alegando preliminar de nulidade da 
sentença, pois a julgadora de primeira instância considerou a impugnação 
intempestiva, sendo que a mesma foi efetivada via postal e o seu recebimento foi em 
14/12/2009. 

No mérito, atem-se apenas a citar doutrinas sem questionar o mérito da 
questão. Ao final, pede pelo acatamento do presente recurso e que o auto de 
infração seja julgado improcedente.

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

Analisado e discutido o presente processo, entendo que a preliminar de 
nulidade, por cerceamento ao direito de defesa, pelo não acolhimento da 
impugnação não deve prevalecer, uma vez que o contribuinte tomou ciência do auto 
de infração aos três dias do mês de dezembro de 2009, e a impugnação foi 
apresentada aos sete dias do mês de janeiro de 2010, portanto, transcorridos mais 
que 20 dias, conforme previsto no artigo 26, III, “a”, 2, da Lei 1.288/2001, senão 
vejamos:
                                                  .....................................................................................

Art. 26. Os atos realizar-se-ão nos seguintes prazos:

(...)

III – vinte dias para:

(...)

d) apresentação de:

(...)
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2. impugnação, em primeira instância, do procedimento 
de constituição de crédito tributário;
............................................................................................

Quanto ao mérito, em relação ao contexto 4, o contribuinte em Documento de 
Informação Fiscal – DIF declara que houve aquisição de mercadorias e com 
posterior saída, porém, não apresenta o recolhimento do ICMS incidente sobre as 
mesmas.

Em relação aos contextos 5 e 6 do auto de infração, que exigem ICMS por 
meio do levantamento conclusão fiscal, também está correta a exigência, uma vez
que o lucro bruto apurado está muito aquém do arbitrado, fato este que permite a 
presunção de omissão de saída de mercadorias tributadas, presunção esta que em 
momento algum foi afastada pelo contribuinte.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
cerceamento do direito de defesa por não acolhimento da impugnação, arguida pela 
Recorrente. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº.
2009/001963 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 12.269,18 (doze mil, duzentos e sessenta e nove reais e dezoito 
centavos), R$ 463.827,92 (quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e 
sete reais e noventa e dois centavos) e R$ 2.455,17 (dois mil, quatrocentos e 
cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente; mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


