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ACÓRDÃO Nº : 268/2010
PROCESSO Nº : 2009/6140/501003
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.855
RECORRENTE : NEUZIRENE TEIXEIRA DE CARVALHO AIRES

   RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
   INSC. ESTADUAL : 29.058.447-7

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal Embasada em Levantamento da Conta Caixa. 
Atividade Comercial com Predominância de Produtos Sujeitos a Substituição 
Tributária - É nulo o lançamento que adota levantamento inadequado para provar 
a infração denunciada.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
incompetência do Agente do Fisco, arguída pela Recorrente; e por unanimidade, 
acolher a preliminar de nulidade do Auto de Infração, por inadequação do 
levantamento realizado, tendo em vista, a atividade da empresa, arguída pela 
REFAZ e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Senhor 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 Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 03 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor  total de R$ 73.005,85 (setenta e três mil,
cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente a omissão de vendas 
caracterizada pela ocorrência de saldos credores de caixa e suprimentos ilegais 
nos exercícios de 2005 e 2006. Detectado através do levantamento da conta 
Caixa.

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

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2009/002004 procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de: R$ 50.289,91, campo 4.11, R$ 22.715,94 
campo 5.11, acrescido das cominações legais.
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Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário a este conselho, argüiu preliminar de nulidade do auto de 
infração sobre a competência da agente do fisco, por ter assumido função sem 
concurso público, sendo investido, nos termos da Lei Estadual nº 1.069/2005 ou 
permitiu a concretização de ato administrativo inconstitucional, e, quanto ao 
mérito, alega quanto ao arbitramento do tributo que a presunção é legal e por 
último fala da desconsideração de atos históricos documentados.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão de primeira instância e a 
nulidade do procedimento, por entender que o contribuinte atua basicamente na 
venda de produtos onde em sua maioria já foram tributados por antecipação do 
imposto, caso da substituição tributária. Não seria correta a adoção do referido 
levantamento, pois, acaba por tributar produtos já tributados.

Em análise aos autos, verifica-se que o presente auto de infração refere-se 
a operações de saídas de mercadorias, tendo como origem a constatação de 
suprimentos ilegais de caixa, proveniente de empréstimo registrado nos livros 
Diário e Razão, sem comprovação legal.

De plano rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração em relação a 
competência do agente do fisco em lavrar o auto de infração, tendo em vista que 
os atos praticados pelos auditores fiscais estão revestidos legalmente, detendo as 
atribuições para desenvolver suas tarefas.

Dos documentos acostados aos autos, em especial o livro diário juntado, o
arbitramento efetuado tem base legal. Entretanto, entendo que este levantamento 
não foi o mais apropriado para constatar a infração motivadora da ação fiscal. O 
contribuinte atua basicamente na venda de produtos onde, em sua maioria, já 
foram tributados por antecipação do imposto, caso da substituição tributária. O 
ideal seria um levantamento específico, aonde chegaria ao efetivo fato denunciado 
na peça básica. Com essas considerações, resolvi acatar a preliminar de nulidade 
do lançamento do auto de infração, por inadequação do levantamento realizado, 
tendo em vista, a atividade da empresa, argüida pela REFAZ. Entendo que a 
infração está descaracterizada, em conseqüência disso, considero o auto de 
infração nulo.

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de 
infração, por incompetência do Agente do Fisco, arguída pela Recorrente; e por 
acolher a preliminar de nulidade do lançamento por inadequação do levantamento 
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utilizado, tendo em vista a atividade da empresa, arguída pela REFAZ, e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


