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ACÓRDÃO Nº:489/2009
PROCESSO: 2008/6640/500688
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.661
RECORRENTE: JOAR CALÇADOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Levantamento que Arbitra Lucro Bruto. Empresa com Escrita Contábil 
Regular. Nulidade - Apresenta nulidade o lançamento que se utiliza de levantamento 
não recomendado para empresas que mantém de escrita contábil regular.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por impropriedade do 
levantamento fiscal utilizado pela auditoria, argüida pelo Presidente e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Sr. Gaspar Mauricio Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Publica. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Fabíola Macedo de Brito, Elena Peres Pimentel e 
João Campos de Abreu. Presidiu a sessão de julgamento do dia 20 de julho de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
27.815,21 (vinte e sete mil, oitocentos e quinze reais e vinte um centavos), referente 
a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo aos 
exercícios de 2003, 2005 e 2006, lançados nos contextos 4 a 6, respectivamente, 
conforme foi constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância, em despacho de folhas152/153, remete os 
autos à origem para que o autor do procedimento proceda a saneamento e que se 
manifeste sobre fatos novos trazidos aos autos pela impugnante.

Às folhas 155/156, o autor do procedimento lavra termo de aditamento 
alterando os campos 4.1; 4.8 para R$ 15.458,48 e 4.11 para R$ 2.627,94; campos 
5.1; 5.8 para R$ 27.782,17 e 5.11 para R$ 4.722,97; 6.1; 6.8 para R$ 122.095,83; 
6.11 para 20.756,29; 4.12; 5.12 e 6.12 do auto de infração.

Às folhas 157, o autor do procedimento emite termo de desconsideração da 
escrita contábil do contribuinte com fundamentos que: a escrituração das saídas 
totais de mercadorias como a vista, quando a empresa opera com vendas a prazo, 
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inclusive com cartão de crédito e também pela não escrituração da movimentação 
bancária da empresa.

Às folhas 294, a empresa foi intimada do termo de aditamento, apresentou 
impugnação.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, conforme termo de aditamento 
de folhas 155/156.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando, em síntese, que o agente fiscal 
lavrou o auto de infração sob o prisma de a escrituração contábil indicar de forma 
presumida suposta omissão de vendas apuradas nos exercícios de 2003 a 2006, por 
meio do levantamento conclusão fiscal, diz que o agente do fisco logrou em 
equívoco em seus levantamentos contábeis ao desconsiderar os reais registros nos 
livros contábeis da empresa autuada, bem como, por ter utilizado um procedimento 
incompatível nos seus levantamentos fiscais. Diz, também, que se estando os 
levantamentos fiscais incompatíveis com os preceitos técnico-fiscais e contábeis, ao 
fisco somente compete cobrar o tributo em que esteja claramente demonstrado o 
fato gerador. Ao final, pede pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, diz que embora o 
presente recurso mostrar-se inservível para os fins a que se destina, percebe-se que 
o presente lançamento não merece prosperar, haja vista, tratar-se de 
estabelecimento filial, portanto, não obrigados à demonstração de resultados, logo, 
improcedente a presente reclamação, assim equivocada a sentença impugnada, 
recomenda a confirmação da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo que cobra ICMS referente a saída 
de mercadorias tributadas, não registradas em livro próprio, constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal.

Como se verifica nos autos, a empresa ora autuada dispõe de escrita contábil 
regular, ao detectar tal fato o julgador de primeira instância remete os autos ao autor 
do procedimento para saneamento, sugerindo a desclassificação da escrita contábil, 
uma vez que o levantamento utilizado não se presta a ser aplicado em empresa com 
escrita contábil regular, fato este levado a termo pela autora do procedimento.

Entendo não ser suficientemente fundamentada a justificativa para que se 
desconsiderasse a escrita contábil do contribuinte.
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Por estes motivos, concluo que o levantamento utilizado não é próprio para 
detectar omissão de registro de saídas de mercadorias tributadas.

Pelo exposto, acato a preliminar de nulidade do lançamento por 
impropriedade do levantamento fiscal utilizado pela auditoria, argüida pelo 
presidente, e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


