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ACÓRDÃO Nº.: 145/2010
PROCESSO: 2008/6040/503626
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.793
RECORRENTE: FARMACIA JK LTDA ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.063.074-6

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Atividade Comercial com Preponderância 
de Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária. Nulidade – Nulo o 
lançamento quando o levantamento é inadequado ao ramo de atividade da empresa.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por elaboração de 
levantamento inadequado para apurar omissão de saídas, tendo em vista a atividade 
da empresa, arguida pela REFAZ e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 04 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto. 

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 1.190,00 
(um mil, cento e noventa reais), decorrente de omissões de registros de saídas de 
mercadorias tributadas, caracterizados por suprimentos de caixa não comprovados 
(independentemente da existência de saldo devedor de caixa final), relativo ao 
período de 01/01/2007 a 31/12/2007, conforme demonstrado através do 
levantamento da conta caixa.

A autuada foi intimada por via postal, comparecendo tempestivamente ao 
processo.

A julgadora de primeira instância retorna os autos a origem para saneamento.

O autor do procedimento emite parecer às fls. 70/71 e às fls. 72 lavra termo 
de aditamento retificando a base de cálculo, o valor originário e a infração, descritos 
nos campos 4.8, 4.11 e 4.13 do auto de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento, o contribuinte se manifestou.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2008/002346

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
871,68 (oitocentos e setenta e um reais, sessenta e oito centavos), conforme termo 
de aditamento de folhas 72, acrescido das cominações legais.

Intimado, por AR, da decisão de primeira instância, o contribuinte comparece, 
fazendo juntada de BIC com alteração cadastral (fls. 85/86), apresenta recurso 
voluntário dizendo que o tipo de mercadoria que comercializa (produtos 
farmacêuticos – em torno de 85%) tem o ICMS por substituição tributária pago 
antecipadamente, que mantendo esta cobrança estará condenando a empresa a bi-
tributação. Alega, em preliminar, que o levantamento conta caixa não tem elementos 
suficientes para esclarecer ou diferenciar os tipos de mercadorias, não tendo base 
legal para afirmar ou manter as alegações do auto de infração e da sentença de 
primeira instância que afirmam que as mercadorias são tributadas, para isso existem 
outros levantamentos que possam elucidar os fatos. No mérito, alega que no período 
contestado teve uma margem de aproximadamente 40% em mercadorias tributadas; 
para afastar o prescrito no Art. 21 da Lei 1.287/01, anexa todas as documentações 
comprobatórias de sua movimentação, que os levantamentos “conta caixa” são 
incompatíveis ou obscuros para as alegações contidas no AI. 

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença em primeiro grau, para que seja o auto de infração julgado nulo.

Analisando o presente processo, verifica-se 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, por não 
determinar com precisão o montante das mercadorias que não teve seu imposto 
recolhido. Para o presente caso é recomendado o levantamento específico, para que 
possa ser determinada com precisão a omissão saída de mercadoria sujeita ao 
regime normal de tributação, quando o recolhimento do imposto é apurado nas 
saídas, separando-se as mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, 
que já teve o imposto recolhido antes da efetiva saída do estabelecimento do 
contribuinte. Nulo é o procedimento que utiliza de levantamento inadequado para 
apuração de omissão do pagamento do imposto, em face da atividade ser 
predominantemente sujeita ao regime de substituição tributária, com o ICMS já 
apurado antes das saídas das mercadorias.  

Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade do auto de infração por 
elaboração de levantamento inadequado para apurar omissão de saídas, tendo em 
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vista a atividade da empresa, arguida pela REFAZ e julgo extinto o processo, sem 
julgamento de mérito. 

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


