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ACÓRDÃO Nº. : 387/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6640/500021
REEXAME NECESSÁRIO : 2.895
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : F. H. M. PARENTE  
INSC. ESTADUAL : 29.034.293-7

EMENTA: Lucro Bruto Arbitrado Maior Que o Auferido. Presunção de Omissão de 
Saídas de Mercadorias Tributadas. Redução da Base de Cálculo Não Concedida –
Não prevalece na totalidade o auto de infração que detecta lucro bruto arbitrado 
superior ao auferido, por não redução da base de cálculo quando de direito do 
contribuinte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de extinção do crédito tributário relativo ao 
contexto 4.1 pela decadência, argüida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, 
em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente 
em parte o auto de infração 2009/000063 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 265,96 (duzentos e sessenta e 
cinco reais e noventa e seis centavos), R$ 3.500,11 (três mil, quinhentos reais e 
onze centavos), R$ 46.619,40 (quarenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e 
quarenta centavos), referente parte do campo 4.11, parte do campo 5.11 e o campo 
6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 1.458,26 
(um mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais e vinte e seis centavos), referente 
parte do campo 5.11. O COCRE conheceu do Recurso Voluntário e deu-lhe
provimento. 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 13 dias do mês de outubro de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
51.954,54 (cinqüenta e um mil, novecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e 
quatro centavos), referente à saída de mercadorias tributadas, não registradas no 
livro próprio, relativo aos exercícios de 2004, 2005 e 2007, lançado nos contextos 4 
a 6 respectivamente, constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada por via postal, não comparecendo ao processo,
incorrendo em revelia.
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Às folhas 109, a julgadora de primeira instância retorna os autos à origem 
para saneamento.

Às folhas 112/113, o autor do procedimento lavra termo de aditamento 
alterando os campos 6.1 e 6.6 do auto de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 265,96, parte do campo 4.11; R$ 3.500,11, parte do campo 5.11 e no 
valor de R$ 46.619,40, campo 6.11 do auto de infração, acrescidos das cominações 
legais e absolvendo os valores de R$ 110,81, parte do campo 4.11 e R$ 1.458,26, 
parte do campo 5.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário 
tempestivo, argüiu preliminar de decadência em relação ao contexto 4 do auto de 
infração, no mérito, alega ser optante da redução da base de cálculo em 29.41% e 
que o levantamento fiscal não contemplou a referida redução, pois, aplicou 
diretamente o percentual de alíquota interna de 17%, esquecendo-se de aplicar o 
redutor legal da base de cálculo, portanto, deve ser conferido o direito do 
contribuinte.

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

Visto analisado e discutido o presente processo, quanto à preliminar de 
decadência em relação ao contexto 4 do auto de infração, entendo que a mesma 
não deve prevalecer, pois não transcorreram cinco anos do primeiro dia do exercício 
seguinte ao do fato gerador, conforme prevê o artigo 173 do Código Tributário 
Nacional.

No mérito, resta claro que o contribuinte não obteve o Valor Adicionado 
exigido para seu ramo de atividade, ficando evidente que houve omissão de registro 
de saídas de mercadorias tributadas, uma vez que o valor Adicionado Arbitrado é 
superior ao Valor Adicionado auferido.
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Porém, há que se conceder a redução da base de calculo em 29.41% relativo 
aos exercícios de 2004 e 2005, lançados nos campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de extinção do crédito tributário relativo ao 
contexto 4.1 pela decadência, argüida pela Recorrente. No mérito, em reexame 
necessário, voto confirmando a decisão de primeira instância, para julgar procedente 
em parte o auto de infração 2009/000063 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 265,96 (duzentos e sessenta e 
cinco reais e noventa e seis centavos), R$ 3.500,11 (três mil, quinhentos reais e 
onze centavos), R$ 46.619,40 (quarenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e 
quarenta centavos), referente parte do campo 4.11, parte do campo 5.11 e o campo 
6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 1.458,26 
(um mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais e vinte e seis centavos), referente 
parte do campo 5.11. Conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


