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ACÓRDÃO Nº:   18 /2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/500552
REEXAME NECESSÁRIO: 2.400 
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: FARMÁCIA DA 71 LTDA

EMENTA: Levantamento da Movimentação Financeira. Impropriedade. 
Predominância de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária - A utilização do 
levantamento do Movimento Financeiro para auferir omissão de saídas de 
mercadorias em empresa que comercializa em sua maioria produtos sujeitos à 
substituição tributária, é imprópria em virtude de que este é indicado à apuração 
de omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Multa Formal. Não Apresentação de Livros e Documentos. Embaraço à 
Fiscalização – A infração pela falta de apresentação dos livros e documentos 
fiscais  trata-se  de embaraço à fiscalização, tendo sido verificado o 
descumprimento de apenas uma intimação. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em Reexame Necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 2008/000411 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz os valores de R$15.276,28 (quinze mil, 
duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos) e R$121.000,00 (cento e 
vinte e um mil reais), respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 
de novembro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 137.118,04 (cento e trinta e 
sete mil, cento e dezoito reais e quatro centavos) referente a 03(três) infrações 
relativas aos exercícios de 2003, 2004 e 2008, descritas nos campos 4.1, 5.1 e 
6.1 do auto de infração, constatadas por meio do levantamento do movimento 
financeiro, conclusão fiscal e especial. 

A Autuada foi intimada, por via postal, para impugnar o auto de infração ou 
pagar o crédito tributário reclamado, onde a mesma não compareceu, incorrendo 
em revelia.
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A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2008/00411 procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do 

crédito tributário, campo 5.11, no valor de R$ 741,76 (setecentos e quarenta e um 
reais e setenta e seis centavos), e no valor de R$ 100,00 (cem reais), parte do 
campo 6.11, mais acréscimos legais, e absolvendo, campo 4.11, no valor de R$ 
15.276,28 (quinze mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), 
considerado nulo, e parte do campo 6.11 no valor de R$ 121.000,00, considerado 
improcedente. 

A REFAZ recomenda a manutenção da sentença de primeira instância e 
pela procedência em parte.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ, 
a empresa não se manifestou. 

O chefe do CAT através do Despacho nº 841/2008, determinou o 
prosseguimento do feito tão somente em relação à parte absolvida nos valores de 
R$ 15.276,28, campo 4.11 e de R$ 121.000,00, parte do campo 6.1.

Em análise aos autos verifica-se que a Julgadora de Primeira Instância 
agiu corretamente quando julgou improcedente o valor encaminhado a reexame 
necessário, visto que ficou constatado nos autos que o campo 4.1 deve ser 
considerado improcedente, porque tem como origem o levantamento financeiro, o 
qual tem a finalidade de apurar omissão de vendas de mercadorias tributadas, e a 
empresa fiscalizada trabalha com quase 100% de mercadorias sujeitas a 
substituição tributária, entendo que o levantamento é impróprio para aplicação em 
empresa que pratica operações com mercadorias sujeita a este regime de 
tributação, pois nas omissões de vendas de mercadorias sujeitas à substituição 
tributária, não é devido o imposto, visto que o mesmo já foi recolhido na entrada, 
não havendo como sair sem o pagamento. 

No campo 6.1, a autuação ocorreu em virtude da falta de apresentação dos 
livros e documentos fiscais solicitados em intimação por Agente do Fisco, entendo 
que a infração cometida pelo contribuinte trata-se de embaraço à fiscalização e 
que deve ser aplicada a penalidade descrita no Art. 50, inciso XI, alínea “a”, da Lei 
1.287/2001, no valor de R$ 100,00. 

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto por modificar a 
sentença de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2008/000411 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de 
R$15.276,28 (quinze mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos) e 
R$121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
          dias do mês de                      de  2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


