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ACÓRDÃO Nº:255/2009
PROCESSO: 2007/7160/500110         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.578
RECORRENTE: ISA D’ABADIA ALMEIDA LEÃO - ME 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Empresa Comercializa 
em sua Maioria Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária. 
Levantamento Financeiro – Infundada a cobrança de ICMS por imprestabilidade do 
método de auditoria utilizado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por falta de apreciação 
da matéria de fato contida na impugnação, arguida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
de nº 2007/003174 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores 
de R$2.529,99 (dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove 
centavos), R$4.400,55 (quatro mil, quatrocentos reais e cinquenta e cinco centavos), 
R$942,87 (novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), e 
R$3.311,06 (três mil, trezentos e onze reais e seis centavos), referente os campos 
4.11 a 7.11, respectivamente. A conselheira Elena Peres Pimentel votou pela 
nulidade do auto. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e com voto 
vencedor Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 de 
maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel
CONS. AUTOR DO VOTO: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 11.184,47 (onze mil, cento e 
oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), referente as vendas de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, nos exercícios de 2002 a 
2006, constatado por meio do levantamento financeiro.

Intimada, a autuada apresentou impugnação tempestiva, alegando que houve 
equívoco por parte do autor do procedimento ao elaborar os levantamentos fiscais, 
pede pela improcedência do auto de infração.

Os autos são devolvidos aos autores do procedimento para diligência e a se 
manifestarem sobre os fatos novos apresentados pelo autuado, que ratificam a 
acusação e os valores lançados na inicial.
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O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Ciente da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso 
voluntário tempestivo, argüiu a preliminar de nulidade da sentença de primeira 
instância por falta de apreciação das matérias de fato contidas na impugnação. E, no 
mérito, diz que o autor do procedimento faz um arbitramento quanto ao saldo de 
caixa zerado, sem provas convincentes, e quanto ao capital social, não incluiu o 
mesmo nos levantamentos, alega ainda que a empresa tem como ramo de atividade 
o comércio varejista de produtos farmacêuticos e que está sujeita a retenção do 
ICMS na fonte, no momento da aquisição das mercadorias para a revenda, portanto, 
exigir o recolhimento do ICMS por meio do auto de infração incorre em bi tributação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente.

Em analise ao auto que se refere a cobrança de ICMS detectado por meio do 
levantamento financeiro.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença de primeira instância, por falta 
de apreciação das matérias de fato contidas na impugnação, entendo que a mesma 
não deve prevalecer, pois a analise do mérito se torna mais relevante no presente 
caso.

Como é de conhecimento, o ramo de atividade da autuada é de revenda de 
medicamentos, que já sofreram a cobrança do ICMS pelas entradas, ou seja, o 
contribuinte comercializa em sua maioria produtos sujeitos ao regime de 
Substituição Tributária, portanto, o levantamento utilizado não é indicado para 
auditoria em empresas com tal ramo de atividade, portanto, entendo que não deve 
prevalecer o presente auto de infração.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por falta de 
apreciação da matéria de fato contida na impugnação, arguida pela Recorrente. No 
mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 2007/003174 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$2.529,99 (dois 
mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), R$4.400,55 (quatro 
mil, quatrocentos reais e cinquenta e cinco centavos), R$942,87 (novecentos e 
quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), e R$3.311,06 (três mil, trezentos e 
onze reais e seis centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


