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ACÓRDÃO Nº: 49/2009
PROCESSO: 2007/6010/500628         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.431
RECORRENTE: FRANCO E ALMEIDA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Omissão de Saída de Mercadorias Tributadas. Levantamento que 
Arbitra Índice de Lucro Bruto. Empresa Com Escrita Contábil Regular - Não há 
que prevalecer o lançamento quando está fundamentado em levantamento 
aplicável apenas em empresas com escrita fiscal. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da matéria tributável, argüida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de 
nº2007/003742 e absolver o sujeito passivo dos valores de R$14.495,54 (quatorze 
mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos), 
R$24.540,12 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e doze centavos), 
R$29.240,93 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta reais e noventa e três 
centavos), e R$23.528,35 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e 
cinco centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 11 de março 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$ 
91.804,94 (Noventa e um mil, oitocentos e quatro reais e noventa e quatro 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
próprio, constatado por meio do levantamento conclusão fiscal, relativo aos 
exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006, lançados nos contextos 4, 5, 6 e 7, 
respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva, sendo 
lavrado termo de revelia.

Em despacho de folhas 168/170, o julgador de primeira instância devolve 
os autos a origem para saneamento.
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Intimado para apresentar documentos no prazo de 15 dias, conforme 
solicitados pela agência de atendimento de Paraíso – TO, o contribuinte em 
requerimento solicita dilatação do prazo por mais 15 dias.

As folhas 582/585, o autor do procedimento emite parecer e termo de 
aditamento alterando os campos 4.8 para R$ 66.389,06, campo 4.11 para R$ 
11.286,14, campo 6.8 para R$ 116.215,05, campo 6.11 para R$ 19.756,56, 
campo 7.8 para R$138.402,07 e campo 7.11 para R$ 23.528,35.

O contribuinte não foi intimado do termo de aditamento.

O julgador de primeira instância não conheceu da impugnação e julgou 
pela revelia, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 11.286,14, R$ 19.756,56 e R$ 23.528,35 do termo de 
aditamento e R$ 24.540,12, contexto 5.11, conforme lançado na inicial, com as 
penalidades sugeridas nos campos 4.15 a 7.15 do auto de infração, mais 
acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, com as seguintes 
alegações: que o auto de infração lavrado não preencheu os seus requisitos 
formais, uma vez que a autoridade fiscal ignorou a realidade da empresa e 
efetuou um auto de infração totalmente descabido e alheio ao que prevê a própria 
legislação Estadual, sendo um auto confuso, e quanto ao julgamento de primeira 
instância não houve a devida apreciação da defesa, pelo argumento que teria sido 
protocolada de forma intempestiva. Alega, também, que o auto lavrado ignorou os 
documentos apresentados ao agente do fisco e que o julgador de primeiro grau 
fez uma ligeira confusão quando não analisou o que prevê a portaria 1.799/2002, 
em seu artigo 2º, que diz: Nos estabelecimentos que mantêm apenas escrita 
fiscal, será arbitrado o valor das saídas tributadas conforme determinam os 
artigos 5º e 6º.

No presente caso o autuante equivocou-se, pois a empresa não trabalha 
pelo sistema de escrita fiscal, mas sim pelo sistema Escrita Contábil, portanto o 
IVA a ser encontrado é o valor apurado a titulo de lucro apurado e não estimado 
como quer o agente, de forma contraria a realidade da empresa.

Finalmente vem requerer que seja acolhido o presente recurso e o auto de 
infração julgado nulo por ser inconsistente ou improcedente e arquivado por ter 
sido lavrado de forma alheia a documentação real da empresa.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, entende que o auto de 
infração encontra-se eivado de falhas o que configura a nulidade absoluta, 
recomenda a reforma da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de ICMS 
por omissão de saída de mercadorias tributadas, detectado por meio de 
levantamento conclusão fiscal, percebe-se que o estabelecimento auditado trata-
se de uma filial que mantêm escrita contábil regular centralizada na matriz, 
portanto, o levantamento utilizado não se presta a auditoria no presente caso, 
uma vez que o mesmo só poderá ser utilizado em empresas que optam pelo 
sistema de escrita fiscal e lucro bruto arbitrado.

Em relação à preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da matéria tributável, argüida pela recorrente, entendo que a 
mesma não deve ser acatada, uma vez que a análise do mérito se torna mais 
relevante.

Face ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação da matéria tributável, argüida 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 nº2007/003742 e 
absolver o sujeito passivo dos valores de R$14.495,54 (quatorze mil, 
quatrocentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos), 
R$24.540,12 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e doze centavos), 
R$29.240,93 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta reais e noventa e três 
centavos), e R$23.528,35 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e 
cinco centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


