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ACÓRDÃO Nº.: 560/2009
PROCESSO Nº.: 2008/6860/500719
REEXAME NECESSÁRIO: 2.567
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: FARMAMIL DROGAS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.067.628-2

EMENTA: Levantamento da Conta Mercadorias. Atividade Comercial com 
Preponderância de Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária –
Nulo o lançamento quando o levantamento utilizado não se aplica ao ramo de 
atividade da empresa.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou nulo o auto de infração de nº. 2008001337 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. 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, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 7 dias do mês de outubro de 
2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 3.329,56 
(três mil, trezentos e vinte e nove reais e cinqüenta e seis centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas não registradas nos livros próprios, relativo ao 
exercício de 2002, conforme foi constatado por meio do levantamento conclusão 
fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando, em 
síntese, que ao observar os levantamentos fiscais, os mesmos não apresentam a 
diferença encontrada, já que os valores encontrados pela empresa são reais e que 
constam na DIF, no período objeto do presente recurso, diz, também, que não foram 
observadas as contrapartidas entre os estoques e as entradas e saídas de 
mercadorias, pede pela anulação do auto de infração.

Às folhas 09/10, a julgadora de primeira instância retorna os autos à origem 
para saneamento.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou aos autos.

Analisado e discutido o presente processo, ficou constatado tratar-se de 
empresa que atua no ramo de vendas de medicamentos (farmácia), onde a maioria 
dos produtos comercializados está sujeita ao regime de Substituição Tributária, 
portanto, o levantamento utilizado não é o mais indicado para ser utilizado em 
auditorias de empresas que comercializam produtos sujeitos a esse regime 
tributário, sendo que para o presente caso é recomendado o levantamento 
especifico, por isso, entendo ser correta a decisão de primeira instância quando 
julgou nulo o auto de infração.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância que julgou nulo o auto de infração de nº. 2008/001337 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 09 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


