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ACÓRDÃO Nº:99/2009
PROCESSO: 2008/6040/500136         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.387
RECORRENTE: NITAMED CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Empresa Comercializa em sua Maioria 
Produtos Sujeitos a Substituição Tributária - Apresenta nulidade o lançamento 
fundamentado em levantamento incompatível com o ramo de atividade da 
empresa. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento porque realizado 
com fundamento em trabalho de auditoria incompatível com o ramo de atividade 
da empresa, arguida pelo Presidente, e julgar extinto o processo sem julgamento 
de mérito. 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 08 de abril de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada na importância de R$ 7.228,96 (Sete mil, duzentos 
e vinte oito reais e noventa e seis centavos), referente a saída de mercadorias 
tributadas e não registradas no livro próprio, constatada no levantamento da conta 
caixa relativo ao periodo de 01/05/2003 a 31/12/2003, proveniente de suprimentos 
ilegais de caixa, oriundo de empréstimos sem comprovação de origem.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Em despacho de folhas 20/22 o julgador de primeira instância devolve os 
autos ao autor do procedimento para manifestar-se, uma vez que novos fatos e 
provas foram apresentados pela defesa e que não houve previa manifestação dos 
auditores autuantes, e que em caso de aditamento seja dada ciência ao insigne 
autuado.

Às folhas 24/32 a autora do procedimento apresenta sua manifestação em 
cumprimento ao despacho do julgador de primeira instância.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
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ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, alterando a 
penalidade para o artigo 49, inciso I, da Lei 1.287/01, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntario tempestivo a este conselho, não arguiu preliminar 
e, no mérito, diz que a empresa contraiu empréstimos no valor de R$ 67.000,00 
em maio de 2003 e que foram quitados no período de 2004, conforme atestam 
cópias dos livros razão, fato este que exclui a presunção de suprimento ilegal de 
caixa. Quanto à validade do contrato de mútuo entre as empresas coligadas a Lei 
das S/A e coligadas considera desnecessária a existência de contrato registrado 
em cartório para que seja legal a transferência de numerários entre coligadas.

Aduz, também, que se a empresa trabalha apenas com produtos que já 
sofreram a tributação do imposto, uma possível omissão de vendas apontada em 
levantamento da conta caixa não poderá impor o pagamento de imposto, mas sim 
de multa formal pela omissão de saídas não sujeitas ao pagamento do imposto.

Finalmente, vem requerer que sejam utilizados os documentos acostados 
pela impugnante ao auto de infração 2006/1046 como elementos de provas para 
este auto.

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

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de ICMS 
detectado por meio do levantamento da conta caixa.

Como é sabido o ramo de atividade da autuada é de revenda de 
medicamentos que já sofreram a cobrança do ICMS pelas entradas, ou seja, o 
contribuinte comercializa em sua maioria produtos sujeitos ao regime de 
Substituição Tributária, portanto, o levantamento utilizado não é indicado para 
auditoria em empresas com este ramo de atividade, sendo que para se detectar 
omissão de saída de mercadorias tributadas, no presente caso, deveria ter sido 
utilizado o levantamento específico, portanto, entendo que a preliminar levantada 
pelo presidente merece acatamento.

Pelo exposto, voto acatando a preliminar de nulidade do lançamento 
porque realizado com fundamento em trabalho de auditoria incompatível com o 
ramo de atividade da empresa, arguida pelo Presidente, e julgo extinto o processo 
sem julgamento de mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


