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ACÓRDÃO Nº:226/2009
PROCESSO Nº: 2008/6140/500464          
REEXAME NECESSÁRIO: 2510
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: BROCH & CORSO LTDA.

EMENTA: Multa Formal. Exigência Tributária com Base em Levantamento do 
Movimento Financeiro. Inaplicabilidade do Levantamento Utilizado. Nulidade do 
Lançamento – Há que ser julgado nulo o lançamento embasado em levantamento 
que não se apropria ao ramo de atividade praticado pela empresa.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o lançamento sem julgamento de mérito. 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 13 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher multa formal na importância 
de R$ 6.510,06 (seis mil, quinhentos e dez reais e seis centavos), referente às 
saídas de mercadorias isentas ou não tributadas, não registradas no livro próprio, 
conforme constatado através do levantamento financeiro, relativo ao período de 
01.01.2004 à 31.12.2004. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 16/07/2008.

Sentença de primeira instância foi lavrada, onde diz que o sujeito passivo está 
devidamente identificado, foi regularmente intimado por ciência direta, tendo 
apresentado impugnação tempestivamente. Que a exigência fiscal decorre da 
constatação que a autuada deixou de recolher ICMS provocado pelo aproveitamento 
de saldo credor indevido, nos exercícios de 2003 à 2007. Que a alegação que o 
exercício de 2002 estava prescrito, diz que este período não foi fiscalizado. Rejeita a 
preliminar de cerceamento ao direito de defesa, quanto a esse fato. Quanto ao 
mérito, diz que foi constatado aproveitamento indevido de créditos, onde foi 
estornado, conforme campo 12 do levantamento básico do ICMS, e chamado a falar 
sobre a origem desses créditos, o contribuinte nada disse. Considerando 
formalizada a caracterização da infração, julga procedente o auto de infração no seu 
todo. 

Recurso voluntário foi impetrado pelo contribuinte contra a sentença de 
primeira instância. Que a exigência fiscal decorre de multa formal sobre operações 
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de saídas de mercadorias isentas ou não tributadas, não registradas no livro próprio, 
mas, que as normas de auditoria recomendam a conveniência de ser procedido um 
levantamento específico, para a constatação da origem das saídas, para detectar 
possíveis omissões de saídas de mercadorias, tornando o nulo o procedimento e 
conseqüentemente nulo o auto de infração.   

A Representação Fazendária, em manifestação, diz que a julgadora de 
primeira instância equivoca-se ao sugerir a transposição dos valores para outro 
levantamento, com a finalidade de apurar ocorrência de omissão de entradas, 
julgando nulo o procedimento. Que quanto aos valores das vendas relativas aos 
exercícios de 2003 e de 2004, a autoridade autuante (AFRE IV) estava impedida por 
incompetência funcional, seja reconhecida a nulidade do auto de infração.

Constata-se que a empresa movimenta com o ramo de comércio atacadista 
de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo, produtos esses, 
que são em sua maioria, com tributação especial, seja com substituição tributária, 
com tributação especial, isentos e outras. As saídas de mercadorias isentas ou não 
tributadas não registradas no livro fiscal próprio, não podem ser tributadas através 
desse levantamento de grande abrangência.

Sugere-se, como proposto na sentença prolatada em primeira instância, a 
utilização de um levantamento mais apropriado para se chegar a identificar 
verdadeiramente o ilícito tributário cometido ou se não ocorreu. Um exemplo seria o 
levantamento específico de mercadorias.

Com essas considerações, entendo que deve ser julgado, acompanhando a 
sentença de primeira instância, para acatar a nulidade do auto de infração, embora 
com embasamento diverso daquela decisão, mas, por entender que o levantamento 
do movimento financeiro seja inapropriado para apurar a infração guerreada.

De todo exposto, em reexame necessário, confirmo a decisão de primeira 
instância, que julgou nulo o lançamento sem julgamento de mérito.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


