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ACÓRDÃO Nº. : 608/2009
PROCESSO : 2008/7180/500013
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.716
RECORRENTE : EDUARDO DOS REIS RIBEIRO  
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.056.502-2

EMENTA: Levantamento do Movimento Financeiro. Comercialização de Produtos 
Agropecuários. Saídas com Diferimento. Levantamento Impróprio ao Ramo de 
Atividade. - É nulo o lançamento quando embasado em levantamento inadequado 
ao ramo de atividade do contribuinte.

Omissão de Registro de Saída. Mercadorias Tributadas. Lucro Bruto Arbitrado 
Superior ao Auferido. - A exigência fiscal é totalmente procedente quando 
constatado que o contribuinte não auferiu margem de lucro bruto igual ou superior a 
arbitrada.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do contexto 4, em razão do 
levantamento ser inadequado ao ramo de atividade da empresa, arguida pelo 
relator. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte 
o auto de infração de nº. 2008/000284 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário no valor de R$ 2.262,99 (dois mil, duzentos e sessenta e dois 
reais e noventa e nove centavos), referente ao campo 5.11, mais acréscimos legais. 
O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, em relação ao contexto 4, 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 17 dias do mês de novembro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
5.924,15 (cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas, não registradas nos livros próprios, relativo aos 
exercícios de 2005 e 2006, lançado nos contextos 4 e 5, detectado por meio dos 
levantamentos do movimento financeiro e conclusão fiscal respectivamente.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.
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Em despacho de folhas 134, a julgadora de primeira instância retorna os 
autos à origem para saneamento.

Novamente a julgadora de primeira instância remete os autos a origem para 
que o autor do procedimento junte aos autos documentos comprobatórios do caixa 
inicial.

Às folhas 143 é lavrado termo de aditamento alterando os campos 4.1; 4.8 
para R$ 13.099,67; 4.11 para R$ 2.226,94; 5.1; 5.8 para R$13.311,68 e 5.11 para 
R$ 2.262,99.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou ao processo. 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme lançados no termo de aditamento de 
folhas 143.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário tempestivo, não arguiu preliminar, no mérito, diz que ao elaborar o 
levantamento do movimento financeiro o autor relacionou na coluna de receitas, as 
mercadorias tributadas, não tributadas e com substituição tributária, fazendo o 
mesmo com as compras, portanto, não é correto e justo apontar que a omissão está 
exatamente nas mercadorias com tributação normal, quanto ao levantamento 
conclusão fiscal o autor do procedimento deixou de examinar a condição da 
empresa que comercializa produtos com diferimento e, também, não observou que 
as compras para revenda de produtos agropecuários são registradas na coluna de 
mercadorias tributadas e as vendas são registradas na coluna outras, ao final, pede 
pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, considerando que não 
foi apresentado nada pela recorrente que pudesse ilidir o feito, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo, percebe-se que a empresa 
comercializa produtos agropecuários, e a maioria de suas vendas se destinam a 
produtores rurais, sendo que, as mercadorias em sua maioria saem com diferimento. 
Entendo, no presente caso, que o levantamento do movimento financeiro não é 
adequado para auditar empresas que atuam neste ramo de atividade, portanto, 
entendo estar eivado de nulidade o contexto 4.
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Em relação ao contexto 5, entendo estar correto o levantamento utilizado, 
uma vez que a autoridade fiscal procedeu a separação das mercadorias com 
tributação normal das com Substituição Tributária e isentas ou não tributadas, sendo 
que, mesmo assim, a empresa não conseguiu atingir o índice do valor adicionado 
arbitrado pelo fisco, ficando desta forma caracterizada a omissão de saídas de 
mercadorias tributadas.

Pelo exposto, em preliminar, voto pela nulidade do contexto 4, em razão do 
levantamento ser inadequado ao ramo de atividade da empresa, no mérito, conheço 
do recurso e dou-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº. 2008000284 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
2.262,99 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), 
referente ao campo 5.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 26 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


