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ACÓRDÃO Nº: 171/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/503327          
REEXAME NECESSÁRIO: 2383
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: PIRES & REIS LTDA. 

EMENTA: Exigência Fiscal com Levantamento Conta Caixa – Reconstituição. 
Método de Auditoria impróprio. Nulidade – É nulo o lançamento por inadequação 
do método de auditoria utilizado, em atividade cujos produtos são em sua grande 
maioria sujeitos a substituição tributária. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por inadequação do 
método de auditoria realizado pelo autor, argüida pelo relator, 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 
24 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS nos seguintes 
contextos:

Contexto 4: A importância de R$1.837,95 (um mil, oitocentos e trinta e sete reais 
e noventa e cinco centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não 
registradas no livro próprio, conforme constatado através do levantamento caixa, 
devido a ocorrência de suprimento ilegal na conta caixa, relativo ao período de 
01.01 à 31.12.2005.
Contexto 5: A importância de R$4.522,89 (quatro mil, quinhentos e vinte e dois 
reais e oitenta e nove centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não 
registradas no livro próprio, conforme constatado através do levantamento caixa, 
devido a ocorrência de suprimento ilegal na conta caixa, relativo ao período de 
01.01 à 31.12.2006.

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 24/09/2007.

Via do Despacho nº 379/2007, a Julgadora de Primeira Instância converte 
o processo em diligência para que retorne ao autor do procedimento, para que 
retorne posteriormente para julgamento. Foi efetuado termo de aditamento, 
alterando a infração ocorrida na empresa, fls. 153 dos autos.
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Nova impugnação foi ofertada, tempestivamente, em 03/03/2008. 

Sentença foi lavrada, diz que nenhuma preliminar foi levantada, quanto ao 
mérito, diz que a pretensão fiscal refere-se a omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, relativa ao período fiscal de 2005 e 2006. Quanto a omissão apurada 
no AI 2007/004062, mas, que trata-se de outro levantamento e com outro ilícito 
fiscal, portanto, os 2 autos de infrações, foram para o mesmo período, com 
alegações diferenciadas. Entretanto, não foi concedida a redução de base de 
cálculo relativo ao exercício de 2005, que deve ser alterado o imposto para 
R$1.297,40. Julga procedente em parte.   

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

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde diz que a sentença de 
primeira instância contém vícios, tentando remediar erros ocorridos no auto de 
infração, pois, no levantamento traz os meses isolados e não a sua somatória, 
como quer crer na sentença. Que as diferenças apontadas são produtos com 
substituição tributária, com uma margem de aproximadamente 84% dos produtos, 
que são farmacêuticos, ocorrendo assim uma bitributação. Requer a 
improcedência total do auto de infração. 

A Representação Fazendária manifesta-se pela procedência do crédito 
tributário reclamado.   

Da análise dos autos, constata-se que o ramo de atividade do contribuinte, 
comércio varejista de produtos farmacêuticos, tem cerca de 80% dos produtos 
comercializados com substituição tributária.

A utilização do levantamento da conta caixa – reconstituição, não é o que 
se chama de levantamento mais adequado para constituir crédito de mercadorias 
já tributadas, pois, a maioria dos produtos, como falado acima, são produtos com 
substituição tributária, ou seja, tem tributação antes de sua comercialização ou no 
seu curso.

No caso específico, o levantamento da conta caixa – reconstituição, não foi 
adequado para constituir o presente crédito. Percebe-se a existência de crédito a 
ser constituído, entretanto, deve ser nulificado todo procedimento para que outro 
levantamento possa detectar o mais adequado para o presente caso. 
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Com essas considerações, esta Relatoria resolve propor a preliminar de 
nulidade do lançamento por inadequação do levantamento do método de auditoria 
utilizado. 

De todo exposto, voto para ratificar a preliminar de nulidade do lançamento 
por inadequação do método de auditoria realizado pelo autor, argüida por esta 
relatoria, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


