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ACÓRDÃO Nº:553/2008
PROCESSO Nº: 2007/7140/500212
RECURSO VOLUTÁRIO: 7218
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.
No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instancia, julgar procedente o auto de infração 
nº 2007/005356 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do credito tributário 
nos valores de R$. 11.298,28 (onze mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e 
oito centavos) e R$. 2.612,73 (dois mil, seiscentos e doze reais e setenta e três 
centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. 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 substituição tributária de R$. 11.298,28 (onze mil 
duzentos noventa e oito reais e vinte e oito centavos), a aquisições de 
mercadorias no valor comercial de R$. 66.460,47 (sessenta e sei mil quatrocentos 
e sessenta reais e quarenta e sete centavos), relativo ao exercício de 2005, 
conforme apurado no levantamento específico, havendo sido detectado omissões 
de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado, ficando 
assim, sujeito a exigência do imposto ICMS-ST) e multa devida.

5.1 - Deixou de emitir as correspondentes notas fiscais de saídas relativas a 
comercialização de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária no 
valor comercial de R$. 26.127,33 (vinte e seis mil cento vinte sete reais e trinta e 
três centavos), conforme comprova levantamento específico, onde se observa 
omissões de saídas das mercadorias adquiridas com imposto retido ou sujeitas ao 
recolhimento antecipado, ficando assim sujeito a aplicação da multa formal de R$. 
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2.612,73 (dois mil seiscentos e doze reais e setenta e três centavos), no 
percentual previsto em Lei de 10% do valor das operações.

Notificado por via postal, o contribuinte apresentou impugnação alegando 
em preliminar, que a ação fiscal teve início em setembro de 2006, e que a 
documentação solicitada foi entregue em 13/10/2006, ficando em poder do auditor 
até 30/11/2007, ou seja; exatamente um ano, ferindo assim os princípios legais e 
constitucionais.

Que a empresa é optante pela apuração do ICMS que permite à redução 
da base de cálculo das vendas de mercadorias tributadas em 29,41%, em 
cumprimento a legislação, e estorna o crédito na mesma proporção, referente às 
entradas de mercadorias tributadas, e que o levantamento está eivado de erros 
técnicos, requerendo que o auto de infração fosse julgado nulo, sob a alegação 
de que o lançamento que deu origem ao crédito tributário, continha erros técnicos.

A julgadora de primeira instancia em sentença, conheceu da impugnação, 
negou-lhe provimento e julgou procedente o auto de infração.

Notificado da sentença de primeira instancia, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário com as mesmas alegações da impugnação, aduzindo ainda: 
que o autor do procedimento lavrou o auto nº 2007/005360 baseado no 
Levantamento Financeiro do exercício de 2005, onde lançou como receitas e 
custo o valor contábil das mercadorias com substituição tributaria e mercadorias 
tributadas normal, o que significa que a omissão de saídas constatada no auto em 
questão, deixou clara a duplicidade de autuação, visto que existem valores 
constantes em comum nas duas autuações.

Alegou ainda que o auto de infração foi lavrado por agente que após a lei 
1609 foi investido na carreira de AFRE II, e que o somatório do faturamento da 
empresa (matriz e filial) ultrapassa o valor de R$. 204.000,00, requerendo pela 
nulidade do auto de infração, visto que o lançamento de deu origem ao credito 
tributário contem erros.

A representação fazendária aduziu que em razão do recurso apresentado 
merecia investigação somente àquela em que a autuada contesta a competência 
da autoridade autuante, de que o faturamento da empresa ultrapassava R$. 
240.000,00, e, não configurada esta hipótese manifestou-se pela confirmação da 
sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de infração. 

Diante do exposto, considerando que o contribuinte não apresentou 
qualquer elemento que pudesse invalidar o auto de infração, rejeito a preliminar 
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de nulidade do lançamento por incompetência da autoridade lançadora, argüida 
pela 

Recorrente. No mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instancia julgar procedente o auto de infração 
nº 2007/005356 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do credito tributário 
nos valores de R$. 11.298,28 (onze mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e 
oito centavos) Campo - 4.11; e R$. 2.612,73 (dois mil, seiscentos e doze reais e 
setenta e três centavos), Campo - 5.11, mais acréscimos legais, é o meu voto.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


