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ACÓRDÃO Nº:657/2008
PROCESSO Nº: 2007/6830/500238          
REEXAME NECESSÁRIO: 2177
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
RECORRIDA: I G DA SILVA ARAGUAÇU
INSC ESTADUAL: 29.051.489-4

EMENTA: Levantamento do Movimento Financeiro. Mercadorias Sujeitas a 
Substituição Tributária. Nulidade do Lançamento – O procedimento fiscal é nulo 
por não possibilitar a determinação precisa da obrigação exigida, por ser 
impróprio à apuração de infrações que envolvam mercadorias sujeitas ao regime 
de substituição tributária. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação com o fato gerador da obrigação reclamada, argüida pelo 
Presidente, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 28 de agosto de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS na importância de R$2.478,48 (dois 
mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativo ao 
período de 01.01 à 31.12.2005, conforme constatado através do Levantamento do 
Movimento Financeiro. 

Termo de revelia foi juntado aos autos, face o não pagamento do crédito 
tributário reclamado e a não apresentação de impugnação, fls. 06 dos autos.

Sentença foi lavrada, onde diz que, conforme art. 47 da lei nº 1.288/2001, o 
sujeito passivo foi considerado revel, presumindo-se verdadeiro o crédito fiscal 
exigido, passando, assim, a análise de direito, conforme dispõe o art. 57 do 
mesmo diploma legal. Que o contribuinte está perfeitamente identificado nos 
autos, sendo legítima a intimação por via postal. O autuante é autoridade 
competente para constituir o crédito tributário exigido. Que o auto de infração está 
embasado como sendo mercadorias tributadas, no entanto, constam apenas 
mercadorias sujeitas à substituição tributária. Que este levantamento não é 
apropriado para sustentar a constituição de crédito tributário relativo a esse tipo 
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de omissão, sendo apenas um indicativo, e que se deve proceder à elaboração de 
outros levantamentos, como o específico.  O manual de auditoria da SEFAZ diz 
que esse levantamento é apenas para contribuinte que mantêm escrita fiscal, 
para apurar omissões de saídas de mercadorias tributadas. Com essas 
considerações, julga improcedente o auto de infração.  

A Representação Fazendária se manifesta recomendando a manutenção 
da sentença de primeira instância, pela improcedência.

O levantamento financeiro não é apropriado para sustentar a constituição 
do crédito tributário relativo à omissão de saídas de mercadorias sujeitas à 
substituição tributária. Serve, apenas, como indicativo da possível existência de 
crédito a ser cobrado, através de outros procedimentos. 

Falhas foram encontradas no procedimento e que devem ser 
corrigidas para não restar dúvidas às partes. Como bem observa o Julgador 
Singular, o Manual de Auditoria orienta que quanto a situações que envolvam 
mercadorias sujeitas a Substituição Tributária, é conveniente ser procedido 
levantamento específico das mercadorias do referido grupo, para constatação da 
origem fiscal das respectivas saídas, com o objetivo de detectar omissões de 
entradas de mercadorias. 

Percebe-se claramente a existência de crédito tributário a ser recolhido ao 
Erário Estadual, mas que não pode ser cobrado através do presente 
procedimento. A nulidade é o melhor remédio para que outro procedimento seja 
efetuado a posteriori, pois, no caso em questão, não há como se determinar, com 
precisão, o fato gerador da obrigação reclamada. 

De todo exposto, acato a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação com o fato gerador da obrigação reclamada, argüida 
pelo Presidente, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
09 dias do mês de dezembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


