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ACÓRDÃO Nº:511/2009
PROCESSO Nº: 2008/7370/500004
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.605
RECORRENTE: GERALDO DE MENDONÇA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Levantamento Financeiro. Empresa Comercializa em Sua Maioria 
Produtos Sujeitos ao Regime de Substituição Tributária - É nulo o lançamento 
quando efetuado com base em levantamento impróprio para o ramo de atividade.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acatar a preliminar de nulidade do lançamento por impropriedade do levantamento 
fiscal, arguida pelo Conselheiro Relator e julgar extinto o processo sem julgamento 
de mérito. Voto contrário do conselheiro João Campos de Abreu. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos 
os trabalhos de auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. 
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 21 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$ 
32.473,19 (trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezenove 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
próprio, relativo aos exercícios de 2003 a 2006 e ao período de 01/01 a 30/06/2007, 
conforme foi constatado por meio do levantamento financeiro.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Em despacho de folhas 25/27, o julgador de primeira instância devolve os 
autos a autora do procedimento para saneamento.

Às folhas 29/30, a autora do procedimento lavra termo de aditamento, 
alterando os campos 4.1; 4.8 para R$54.936,34; 4.11 para R$9.339,18; 5.1; 5.8 para 
R$ 42.973,69; 5.11 para R$ 7.305,53; 6.1; 6.8 para 44.043,62; 6.11 para R$ 
7.487,42; 7.1; 7.8 para R$ 89.477,27; 7.11 para R$ 15.211,14; 8.1; 8.8 para R$ 
44.028,50 e 8.11 para R$ 5.283,42.

Intimado do termo de Aditamento o contribuinte apresentou impugnação 
tempestiva.
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O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, conforme valores lançados no 
termo de aditamento de folhas 29/30.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que a sentença de primeira 
instância foi proferida em dissintonia com os fatos, pois desprezou os argumentos da 
defesa, não fundamentou a decisão e de forma sucinta limitou a informar que estava 
constituído o fato gerador e que desta forma, devido era o ICMS, diz, também, que 
no presente caso o levantamento contem erros nas somas das entradas e saídas de 
mercadorias, onde além de somar de forma errada os valores, considerou as 
bonificações como compras, que estão somadas também de forma errada as 
despesas previdenciárias, que foram arbitradas pelo autuante, com base no valor da 
folha de pagamento, sendo que a empresa está enquadrada ao simples nacional e 
paga valor bem inferior ao arbitrado pelo fiscal e que não foram considerados como 
receita os valores do INSS retido dos funcionários, o que por conseqüência aumenta 
a suposta diferença; também, houve o equivoco que altera de forma profunda todo o 
levantamento e por conseqüência elimina as diferenças apontadas, sendo o 
lançamento de todas as compras de mercadorias como compras a vista, sendo que 
não foram consideradas as compras a prazo, ao final, requer a improcedência do 
auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo que cobra ICMS por omissão de 
registro de saídas de mercadorias tributadas constatado por meio do levantamento 
financeiro.

Como se verifica nos autos, a empresa comercializa em sua maioria 
mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária, e como é sabido o 
levantamento financeiro não é indicado para detectar omissão de saídas de 
mercadorias tributadas no presente caso, portanto, entendo que o presente auto de 
infração encontra-se eivado de nulidade.

Pelo exposto, em preliminar, voto pela nulidade do lançamento por 
impropriedade do levantamento fiscal, e julgo extinto o processo sem julgamento de 
mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


