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ACÓRDÃO Nº:516/2008
PROCESSO Nº: 2009/6040/500196
RECURSO VOLUTÁRIO: 7616
RECORRENTE: DROGARIA GENÉRICA S/A.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Levantamento Conta Caixa. Empresa de Comércio Varejista de 
Medicamentos – É nulo o lançamento por impropriedade do levantamento fiscal 
utilizado pela auditoria.

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por impropriedade do 
levantamento fiscal utilizado pela auditoria, argüida pelo Relator e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Sr. Gaspar Maurício Mora de Macedo 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 Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 29 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS no valor de R$. 55.253,71 (cinqüenta 
e cinco mil, duzentos e cinqüenta e três reais e setenta e um centavos), conforme 
descrito no contexto 4.1 – Na data de 30/06/07 o contribuinte ingressou ao caixa, 
mediante transferência meramente escritural, o valor de R$. 641.835,22, sob a 
rubrica “VLR REF. TRASNF. SALDO CARTÃO CRÉDITO” (vide pág. 080 do Razão), 
porquanto lastreada em contas não movimentadas para o recebimento de vendas à 
Cartão, e não respaldada em fatos econômicos e/ou documentos (extratos) que 
comprovem o efetivo ingresso deste numerário. Salvo prova em contrário, referido 
suprimento é ilegal e sua exclusão repercute em omissão de saídas de mercadorias 
tributadas no valor demonstrado pelo levantamento Caixa. 

Intimado por AR, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, aduzindo 
que adota o critério de contabilização de suas vendas, através de Cartões de 
Créditos, como VENDAS À VISTAS: DEBITANDO – CAIXA CONTA MOVIMENTO e 
CREDITANDO – VENDAS À VISTA – dentro do que preceitua as normas de 
contabilidade geralmente aceitas.

Que para ser competitivo, tem que acompanhar as práticas de mercado, 
vender parcelado no Cartão de Crédito em até 5 (cinco) vezes, e recorrer às 
instituições financeiras, buscando melhores taxas, para fazer antecipação de Cartão 
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de Crédito, e que o controle dos saldos dos cartões, como o registro contábil, é feito 
na conta contábil caixa, sendo seu saldo composto, também, pelos valores a receber 
dos cartões, e ao final de cada exercício transfere o saldo para a conta contábil de 
cada Administradora dos Cartões, e no exercício seguinte faz-se o lançamento, 
retornando os valores para conta contábil Caixa, onde são controlados os saldos –
recebimentos antecipados.

Que o auditor não observou a prática adotada pela recorrente, 
CONTABILIZAÇÃO DAS VENDAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS COMO VENDAS 
À VISTA, e ainda, desconsiderou o saldo anterior, no razão de cada rubrica das 
Administradoras de Cartões, cujo somatório corresponde a R$. 641.835,22 
(seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois 
centavos), o que é prova cabal da operação contábil; e que em 31/12/2006 efetuou 
lançamentos transferindo o saldo para conta das Administradoras e no exercício 
seguinte (2007) efetuou os lançamentos de retorno, e que, portanto, não houve 
ingresso ao caixa, mediante transferência meramente mercantil, o que ocorreu em 
30/06/2007 foi ESTORNO DE LANÇAMENTOS efetuados em 31/12/2006.

Que não existiu a circulação de mercadorias e sim, uma operação contábil, 
sem nenhum dolo ao fisco, e mesmo que houvesse um ingresso de numerários no 
caixa, não caracterizava uma omissão de saída de mercadorias tributadas, fato 
contábil que não contraria as normas de contabilidade, requerendo o cancelamento 
e arquivamento do auto de infração.

Em sentença, a julgadora de primeira instância entendeu que as alegações da 
impugnante não foram suficientes para ilidir o feito, julgando procedente o auto de 
infração nº 2009/000082, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito no 
valor de  R$. 55.253,71 (cinqüenta e cinco mil, duzentos e cinqüenta e três reais e 
setenta e um centavos), mais acréscimos legais.

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso 
voluntário tempestivo, que no caso concreto, a recorrente ingressou ao caixa, no dia 
30/06/2007, através de lançamentos contábeis, (pág. 080 do Razão) valor total de 
R$. 641.835,22 (seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e 
vinte e dois centavos), fruto dos lançamentos descritos nas fls. 45 e 46, e que foram 
justamente esses lançamentos (ingressos na conta caixa), neste mesmo valor, que a 
Autoridade Fiscal e a Julgadora de Primeira Instância equivocadamente 
consideraram como suprimento ilegal da conta caixa.

Que no caso concreto, não se constatou saldo credor no período fiscalizado, 
nem no exercício, nem em qualquer outra situação, e que o auto de infração viola 
frontalmente a Portaria SEFAZ nº 884/2006, visto que os documentos juntados ao 
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processo comprovam que não há nenhum indício de Omissão de Saída de 
Mercadorias Tributadas, que o lançamento é nulo por ser impreciso na determinação 
do quantum da matéria tributável.

Que o procedimento fiscal não seguiu as técnicas de auditoria fiscal. E mais, 
não fez o cotejamento entre os débitos e créditos das contas de titularidade da 
própria recorrente, fazendo supor uma descontextualizada e equivocada operação 
de suprimentos ilegais de caixa.

Requer o acatamento da preliminar de nulidade do Auto de Infração por 
imprecisão na determinação do quantum da matéria tributável, por imprecisão na 
determinação do fato gerador e pelo fato de o levantamento realizado pela 
Autoridade Fiscal ter sido elaborado em desacordo com a Portaria/SEFAZ nº 
884/2006, e superada a análise da preliminar, no mérito que seja julgado 
improcedente na sua totalidade.

A Representação Fazendária, em manifestação, recomendou pela rejeição do 
recurso, e a confirmação da sentença de primeira instância.

Preliminar de nulidade do lançamento por impropriedade do levantamento 
fiscal utilizado pela auditoria foi argüida por este Relator.

Diante do exposto, voto para ratificar a preliminar de nulidade do lançamento 
por impropriedade do levantamento fiscal utilizado pela auditoria, para reformando a 
decisão de primeira instância, julgar nulo o auto de infração nº 2009/000082, e 
extinto o processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 12 dias do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


