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ACÓRDÃO Nº:552/2008
PROCESSO Nº: 2007/7160/500242
RECURSO VOLUTÁRIO: 7229
RECORRENTE: ISA DABADIA ALMEIDA LEÃO ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS – Omissão de saídas de mercadorias tributadas detectada em 
Levantamento Financeiro. Farmácia. Presunção legal incompatível com o ramo de 
atividades. Extinto o processo sem julgamento de mérito.

DECISÃO: Decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do 
lançamento por incompetência da autoridade lançadora, argüida pela recorrente.
Por unanimidade acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão 
na determinação da matéria tributável, argüida pelo Presidente, e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e 
Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 06 de agosto de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme contextos: 
4.1. Deixou de recolher o ICMS no montante de R$. 674,38 (seiscentos e setenta 
e quatro reais e trinta e oito centavos), referente a saída às omissões de saídas 
de mercadorias tributadas no valor comercial de R$. 3.996,93 (três mil novecentos 
e noventa e seis reais e noventa e três centavos), conforme apurado no 
levantamento financeiro do período de janeiro/2003 até dezembro/2003, em que 
se observa excesso de saídas de recursos financeiros em relação aos ingressos, 
portanto, correspondente aos pagamentos efetuados com recursos obtidos |à 
margem dos controles fiscais, e, nos termos das normas legais (art. 21, I, “e” da 
Lei 1287/01 – CTE), presume-se relativos a comercialização de mercadorias 
tributadas sem emissões dos correspondentes documentos fiscais, ficando assim 
sujeito ao lançamento de ofício do imposto e da multa na forma prevista em lei. 
Segue anexo: o levantamento financeiro do exercício e anexos relativos aos 
saldos de caixa e bancos, duplicatas a receber e a pagar, outros ingressos e 
despesas, declaração do contribuinte das despesas e ainda demonstrativos com 
os valores do livro de Apuração do ICMS com as entradas e as saídas de 
mercadorias do período.

5.1 – Deixou de recolher o ICMS No montante de R$. 3.098,09 (três mil e noventa 
e oito reais e nove centavos), referente às omissões de saídas de mercadorias 
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tributadas no valor comercial de R$. 18.224,06 (dezoito mil duzentos e vinte e 
quatro reais e seis centavos) conforme apurado no levantamento financeiro do 
período de janeiro/2004 até dezembro/2004, em que se observa excesso de 
saídas de recursos financeiros em relação aos ingressos, portanto, 
correspondendo aos pagamentos efetuados com recursos obtidos à margem dos 
controles fiscais, e, nos termos das normas legais (art. 21, I “e” da Lei nº 1287/01 
– CTE) presume-se relativos à comercialização de mercadorias tributadas sem 
emissões dos correspondentes documentos fiscais, ficando assim sujeito ao 
lançamento de ofício do imposto e da multa na forma prevista em lei.

7.1 - Deixou de recolher o ICMS No montante de R$. 6.924,03 (seis mil 
novecentos e vinte e quatro reais e três centavos), referente às omissões de 
saídas de mercadorias tributadas no valor comercial de R$. 18.224,06 (dezoito mil 
duzentos e vinte e quatro reais e seis centavos) conforme apurado no 
levantamento financeiro do período de janeiro/2005 até dezembro/2005, em que 
se observa excesso de saídas de recursos financeiros em relação aos ingressos, 
portanto, correspondendo aos pagamentos efetuados com recursos obtidos à 
margem dos controles fiscais, e, nos termos das normas legais (art. 21, I “e” da 
Lei nº 1287/01 – CTE) presume-se relativos à comercialização de mercadorias 
tributadas sem emissões dos correspondentes documentos fiscais, ficando assim 
sujeito ao lançamento de ofício do imposto e da multa na forma prevista em lei.

8.1 - Deixou de recolher o ICMS No montante de R$. 4.014,64 (quatro quatorze 
reais e sessenta e quatro centavos), referente às omissões de saídas de 
mercadorias tributadas no valor comercial de R$. 23.615,53 (vinte e três mil 
seiscentos e quinze reais e cinqüenta e três centavos) conforme apurado no 
levantamento financeiro do período de janeiro/2006 até dezembro/2006, em que 
se observa excesso de saídas de recursos financeiros em relação aos ingressos, 
portanto, correspondendo aos pagamentos efetuados com recursos obtidos à 
margem dos controles fiscais, e, nos termos das normas legais (art. 21, I “e” da 
Lei nº 1287/01 – CTE) presume-se relativos à comercialização de mercadorias 
tributadas sem emissões dos correspondentes documentos fiscais, ficando assim 
sujeito ao lançamento de ofício do imposto e da multa na forma prevista em lei.

O contribuinte foi notificado por AR, apresentou impugnação  aduzindo: que 
o levantamento financeiro adotado pelo auditor, compete definir a técnica como 
sendo um instrumento de aferição fiscal, envolvendo exclusivamente, os aspectos 
financeiros quantitativos relativos às receitas auferidas e as despesas realizadas 
pela empresa num determinado período.

Que o levantamento elaborado pelo autuante que deu origem ao crédito 
tributário, não demonstra a verdade dos fatos, pois está eivado de erros técnicos, 
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visto que deixa de incluir o saldo de caixa no levantamento financeiro, e 
simplesmente declara que as disponibilidades de caixa e bancos se encontravam 
zerado no início e no final de cada exercício, não justifica a presunção de que o 
saldo de caixa e de bancos da empresa se encontrava zerado, e, se o autor 
quisesse trazer a verdade dos fatos, teria que apurar a conta caixa debitando 
aplicações e creditando receitas ano à não, até chegar ao resultado final.

O autor do procedimento  utilizou de levantamentos fiscais impróprios para 
apurar uma suposta omissão, visto que o ramo de atividade principal do sujeito 
passivo, é o comércio varejista de produtos farmacêuticos (drogaria), que o 
levantamento financeiro compreende a análise comparativa das diversas receitas 
da empresa com as despesas realizadas, composição do fluxo de caixa, 
verificando se as vendas registradas são suficientes para cobrir todos os 
desembolsos efetuados em um determinado exercício, procedendo em caso 
contrário a presunção da omissão de vendas, porem a Lei 1.287/2001 no seu 
artigo 21, não prevê a presunção de saídas de mercadorias sujeitas a substituição 
tributária, fazendo ainda citação dos Acórdãos nº 408/2007 e 313/2006.

Lei 1.287/2001, art. 21.

Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do 
imposto, salvo prova em contrário:

I – o fato de a escrituração indicar:

a) saldo credor de caixa;

b) suprimentos de caixa não comprovados;

c) manutenção, no passivo, de obrigações já 
pagas ou inexistentes;

d) a entrada de mercadorias não escrituradas 
fiscal ou contabilmente;

e) receitas inferiores ao valor das despesas 
efetivamente realizadas;

ACÓRDÃO Nº 408/2007 – Levantamento de 
movimentação financeira. Improcedências para 
apuração de omissão de saídas de mercadorias 
sujeitas a substituição tributária.
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ACÓRDÃO Nº 313/2006 – Levantamento 
Financeiro. Desrespeito aos procedimentos 
legais. Erro na elaboração do Levantamento. 
Nulidade do Lançamento.

Requerendo para que fossem acolhidas as razões do mérito, e julgar 
improcedente o auto de infração.

A julgadora de primeira instancia em sentença, relatou que não tinha como 
acatar as alegações da autuada, visto que o autor do procedimento solicitou todos 
os documentos fiscais necessário à auditoria.

Em relação de que a autuante não considerou o caixa inicial e final da 
empresa, não tem consistência legal, visto que no exercício de 2003, utilizou o 
valor do capital integralizado de R$. 15.000,00 (quinze mil reais) como ingresso 
de receita, e que constatada a omissão de saídas de mercadorias no exercício de 
2003, significava dizer que não ficou comprovado caixa inicial naquele exercício, e 
que então o caixa inicial de 2004 é R$. 0,00, e assim sucessivamente os demais 
exercícios fiscalizados., julgando procedente o auto de infração condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários estampado na inicial, mais 
acréscimos legais.

Notificado da sentença de primeira instancia, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário aduzindo: que quanto ao saldo de caixa inicial e final zerado 
que o fluxo de caixa da empresa é composto também por recursos da empresa 
matriz, já que tem vários pagamentos que são centralizados, tais como: 
honorários, imposto federal etc.

Que as despesas pagas no período descriminadas no levantamento, 
referem-se as despesas operacionais e que são pagas com receitas operacionais 
provenientes de vendas tanto de mercadorias tributadas como com substituição 
tributária, e ao final dos trabalhos apontar a omissão somente para mercadorias 
tributadas aplicando uma alíquota de 17% e desprezando a existência de 
mercadorias com substituição tributária, e que o auto de infração foi lavrado por 
autoridade incompetente, visto que o somatório do faturamento da empresa 
(matriz e filial) é de R$. 420.970,43, e o agente estava limitado a atuação em 
empresa com faturamento de até R$. 240.000,00, requerendo pela improcedência 
do auto de infração.

A representação fazendária em sua manifestação aduziu que das razões 
do recurso, merece investigação apenas a referente a que a autuada, contesta a 
competência funcional da autoridade autuante, de que o faturamento do 
estabelecimento autuado seja superior a R$. 240.000,00 que se comprovando a 
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materialidade dessa alegação configuram-se a ocorrência de uma nulidade do 
lançamento, por força da disposição do art. 28, inciso I da lei 1.288/01, e que não 
configurada esse hipótese, conclui-se pela confirmação da decisão de primeira 
instancia.

Diante do exposto, considerando que o levantamento que deu origem ao 
lançamento não é o apropriado, visto que o sujeito passivo tem como ramo de 
atividade principal produtos farmacêuticos, sendo que a maioria dos produtos é 
com substituição tributária. Quanto a preliminar de nulidade do lançamento por 
incompetência da autoridade lançadora, rejeito, para acatar a preliminar de 
nulidade do lançamento por imprecisão na determinação da matéria tributável 
argüida pelo Presidente, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
18 dias do mês de setembro de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


