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MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
SÉTIMA TURMA ESPECIAL
11080.012733/2001-50
156404

Matéria
IRPJ e OUTROS/SIMPLES - Exs.: 1998 a 2001
Resolução n° . 19 7.00.003
Sessão de

20 de outubro de 2008
Recorrente RESTAURANTE CHOPPÃO LTDA.
Recorrida
4a TURMA/DRJ-PORTO ALEGRE/RS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por,
RESTAURANTE CHOPPÃO LTDA.

RESOLVEM os Membros da Sétima Turma Especial do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, CONVERTER o julgamento do recurso em
diligência, nos termos do vtjt # relatora.

I
41:

•

MARC •1 ICIUS NEDER DE LIMA
President_
---.-41rie
MORAES DE ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUEIRA

der
r elatora

Formalizado em:

3 O JAN 2009

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros SELENE
FERREIRA DE MORAES, LEONARDO LOBO DE ALMEIDA.
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Relatório e Voto.
A autoridade intimou a interessada a apresentar a listagem de contas bancárias e
os respectivos extratos de movimentação para o período fiscalizado. Apresentada
espontaneamente a documentação, a autoridade fiscal analisou os extratos bancários de folhas
17 a 600 e identificou divergências entre os valores depositados nessas contas e aqueles
constantes no Livro Caixa que foi adotado para fins de declaração ao imposto de renda e
recolhimento de DARF. Especificamente, a autoridade autuante não conseguiu localizar o
registro dos movimentos nas contas bancárias do Bradesco no Livro Caixa, sendo observadas
também outras divergências entre depósitos e Livro Caixa para os movimentos do Banco
Santander/Meridional (fls. 16). A autoridade elaborou planilha de diferenças e intimou a
contribuinte a explicar os valores (fls. 601 a 605). Intimada, a contribuinte alegou que as
diferenças correspondem a cheques sem fundos que foram devolvidos e depois substituídos,
mas não apresentou documentação comprobatória.

Consubstanciados no Relatório Fiscal ([Is 619 a 649), foram lavrados em
07/11/2001 os Autos de Infração (fls. 650 a 685), em que se exige da recorrente a importância
de R$ 124.224,35 (fl. 686) a título de IRPJ, PIS, CSLL, COFINS e INSS SIMPLES, em
virtude da constatação da seguinte infringência aos dispositivos legais, referente aos anoscalendário de 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001:
Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica — Simples OMISSÃO DE RECEITAS — RECEITAS NÃO ESCRITURADAS —
Valor apurado conforme Relatório e Demonstrativos anexos, com
enquadramento legal baseado no art. 226 do RIR194; art. 24 da Lei n°
9.249/95; arts. 2°, § 2", 3°, § 1°, alínea "a", 5°, 7°, § 1°, 18, da Lei n°
9.317/96; art. 3° da Lei n° 9.732/98; arts. 186, 188 e 199, do RIR/99.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO — Insuficiência de valor
recolhido. Enquadramento Legal: art. 5° da Lei n° 9.317/96; art. 889,
inciso IV, 890, do RIR196 c/c art. 3° da Lei n°9.732/98; arts. 186 e 188,
do RIR/99.
(...) INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO — Insuficiência de valor
recolhido. Enquadramento Legal: art. 3°, alínea "b" da Lei
Complementar n° 7/70 c/c art. 1°, parágrafo único da Lei
Complementar n° 17/73 e arts. 2°, inciso I, 3° e 9°, da Medida
Provisória n° 1.249/95 e suas reedições; arts. 5° da Lei n° 9.317/96;
art. 3° da Lei n°9.732/98.
(...) INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO — Insuficiência de valor
recolhido. Enquadramento Legal: art. 1° da Lei n° 7.689/88; art. 5° da
Lei n°9.317/96; art. 3° da Lei n° 9.732/98.
(...) INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO — Insuficiência de valor
recolhido. Enquadramento Legal: art. 1 0 da Lei Complementar n°
70/91; art. 5° da Lei n°9.317/96; art. 3° da Lei n° 9.732/98.
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(...) INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO — Insuficiência de valor
recolhido. Enquadramento Legal: art. 5° da Lei n°9.317/96; art. 3° da
Lei n°9.732/98.

Por sua vez, é importante transcrever parte do Relatório Fiscal em que a
fiscalização fundamenta o presente lançamento, in verbis:
"RELATÓRIO FISCAL:
O Restaurante Choppão é uma empresa com atividade de
bar/restaurante à la carte, localizado na cidade de Porto Alegre, a qual
ora fiscalizamos, quanto ao recolhimento e as base de cálculo do
Imposto de Renda e das contribuições, conforme sua opção de
recolhimento pela forma de Tributação SIMPLES relativamente ao
período de janeiro de 1997 a junho de 2001. O contribuinte foi
selecionado na operação denominada "Casas Noturnas" e a ação fiscal
teve inicio em 06 de julho de 2001, conforme Termo para apresentação
de Livros e Documentos relativamente ao período.
A empresa, por ser optante do SIMPLES, não possui contabilidade,
mas faz controle de suas despesas por Livro Caixa. Do exame dos
Livros Caixa apresentados referentes ao período de janeiro de 1997 a
julho de 2000 verificamos que não estão ali registrados os depósitos
bancários, os quais foram apresentados através dos extratos trazidos a
esta fiscalização para análise. O Choppão utiliza neste período duas
contas bancárias: c/c 402.861972532-6 do Banco Meridional (hoje
Banco Santander Merional) e c/c 2400-72950-5 do Banco Bradesco. A
fim de examinar o total da receita mensal obtida pela empresa elaborei
a planilha anexa, com as entradas de recursos nas duas contas
bancárias, já deduzidas eventuais transferências entre as mesmas e
eventualmente contas de investimentos nos mesmos bancos; comparei a
soma destas que denominamos Receita Total com a Receita Mensal
Declarada pela empresa na DIPJ, onde obtive mensalmente diferenças
a tributar.Em 09 de outubro de 2001 intimei a interessada a apresentar
justificativas para as diferenças apontadas entre os valores declarados
como receita em seu Livro Caixa (DIPJ e DARFs de recolhimento do
SIMPLES) e os créditos nas contas correntes bancárias apresentadas
(relativamente as suas contas correntes bancárias no Banco
Meridional e Bradesco no período de janeiro de 1997 a julho de 2001).
Em 17 de outubro reiterei a intimação, devolvendo os extratos
bancários para melhor análise de parte da empresa. Em 26 de outubro
a empresa responde que muitos depósitos referem-se a reapresentação
de cheques devolvidos, sem apresentar quais são, e verbalmente
respondeu que não tem condições de apontar os mesmos.
Assim sendo, não tendo mais nada a relatar encerro o presente
trabalho de fiscalização, com base no artigo 199 do RIR/2000, no
artigo 34 da IN/2001, nos artigos 287, 288 do RIR/2000 e no artigo
926 do RIR/2000 com a elaboração da planilha de apuração das
receitas omitidas e do respectivo auto de infração, anexos.

Ciente do lançamento em 12/11/2001 a interessada apresentou impugnação em
13/12/2001 ((ls. 706 a 718) não se conformando com o lançamento. Argumenta a impugnante
Jei
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que declarou a integralidade das suas receitas brutas à autoridade para fins de recolhimento
SIMPLES nos exatos termos da Lei 9.317/96. Alega que a autoridade não comprovou a efetiva
diferença entre o que foi declarado pela empresa e o movimento das contas correntes, sendo
que os valores que a autoridade supostamente entendeu como não declarados correspondem na
verdade à devolução de cheques sem fundo, que foram posteriormente reapresentados. Esses
valores portanto não configuram receita. Os cheques sem fundo precisam ser apresentados duas
vezes para desconto na conta bancária para que depois possam ser protestados!
A impugnante também protesta pela ilegalidade e inconstitucionalidade da
adoção da taxa SELIC para atualização do crédito tributário em mora e requer seja julgada
procedente a impugnação.
Em 29/05/2006 a turma recorrida da DRJ decidiu, por unanimidade de votos,
considerar o lançamento integralmente procedente (fls. 818 a 828). A DRJ entendeu que a
impugnante deveria ter feito a prova do quanto alegou, qual seja, que as diferenças apontadas
tratam da devolução de cheques sem fluido, informando quais teriam sido esses cheques
devolvidos e reapresentados, quer fosse na fase de fiscalização ou junto com sua impugnação.
A impugnante não se desincumbiu desse ônus probatório, razão pela qual o lançamento,
baseado na presunção de omissão de receitas por não comprovação de depósitos bancários não
declarados, deve ser mantido. Quanto aos juros SELIC, a DRJ esclareceu que sua aplicação aos
indébitos e aos créditos tributários justifica-se, afinal, o dinheiro custa, para o governo, a taxa
SELIC, então, nada mais justo do que as receitas tributárias do governo serem indexadas à
mesma taxa que suas dívidas, aí incluídos também os indébitos tributários. Além disso, a
aplicação dos juros SELIC na cobrança de créditos tributários é exigida por Lei.
A DRJ decidiu por essas razões manter o lançamento do IRPJ e os lançamentos
reflexos das contribuições federais.
Intimada da decisão em 27 de setembro de 2006 (fls. 836) a contribuinte
apresentou seu recurso voluntário em 18/10/2006 (fls. 837 a 851) em que esclarece que o fisco
não provou, por nenhum meio, que os valores objeto das movimentações bancárias tratavam-se
de receita da contribuinte. Segundo a contribuinte: "a jurisprudência deste Conselho de
Contribuintes é no sentido de que, havendo depósitos bancários não declarados, não há
objetivamente presunção legal de omissão de receita, uma vez que deve ser comprovado o
nexo de causalidade, ou seja, é necessário que o órgão arrecadador comprove que as
diferenças apontadas entre os extratos e os valores declarados dizem respeito a rendimentos
omitidos pelo contribuinte." Cita a contribuinte processos relativos a fatos geradores anteriores

a 1997, exceto pelo Acórdão 102-46139 que já foi feito na vigência do artigo 42 da Lei
9.430/96.
A contribuinte segue frisando que a autoridade tributária não se desincumbiu de
comprovar que a diferença de depósitos por ela encontrada de fato constitui receita bruta ou
que há indícios disso. A contribuinte, por outro lado, ainda em fase de fiscalização, esclareceu
que esse não é o caso, que a diferença encontrada pela autoridade é integralmente decorrente de
cheques devolvidos. Nessa qualidade, a diferença de depósitos não constitui receita bruta. Essa
é a explicação plausível, porque é muito normal a recorrente receber cheques sem fundo em
grande volume, dada a natureza de suas atividades. A empresa tem que os apresentar duas
vezes às instituições bancárias para poder depois protestar esses títulos. A contribuinte protesta,
portanto, que o ônus probatório, neste caso, não era dela, mas sim da autoridade fiscal.
4
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A contribuinte segue esclarecendo que a taxa SELIC de fato é inconstitucional e
antes de mais nada ilegal, porque não é juros de mora pelo descumprimento de obrigação
tributária, como prevê o Código Tributário Nacional, cuja cobrança não é autorizada pela
mesma norma. A taxa SELIC traz uma remuneração real, um ganho acima da inflação, e não
apenas a recomposição da perda pela mora, além disso, é definida a partir das taxas negociadas
no mercado financeiro, que aplica juros sobre juros, algo abominado no mundo tributário. O
limite de cobrança de juros de mora é de 12% segundo o Código Tributário Nacional. Além
disso, a taxa SELIC é definida pelo próprio poder executivo na pessoa do BACEN, por isso,
essa cobrança fere o princípio da legalidade.
Argüi a contribuinte, de qualquer forma, que não pode ser aplicada a taxa de
juros SELIC sobre a multa de oficio, porque isso seria aplicar punição sobre punição, o que é
repudiado no ordenamento jurídico nacional.
Nesse sentido, pede provimento ao recurso para que o lançamento seja
considerado improcedente.

Razões do Pedido de Diligência

Discutem-se nesta fase do processo quatro questões essenciais: (1) Quando a
autoridade fiscal localiza depósitos na conta-corrente da contribuinte que não foram registrados
no Livro Caixa e para os quais a contribuinte não apresenta comprovação da origem e natureza,
é possível a autoridade presumir que esses depósitos são receitas? Nesse caso, a quem cabe o
ônus da prova? (2) Há prova no processo do quanto alegado pela contribuinte, que essas
diferenças de depósito são na verdade decorrentes de cheques sem fundo, que não constituem
receita? (3) A taxa de juros SELIC pode ser aplicada a créditos tributários? (4) A taxa de juros
SELIC pode ser aplicada sobre o valor das multas de oficio sobre o valor principal de tributo
não pago?
Como a Lei 9.430/96 instrui a autoridade fiscal a presumir que os depósitos não
declarados e não comprovados são receita, cabe à contribuinte provar o contrário.
A Lei 9.430/96 trouxe grande inovação na legislação relativa à presunção de
omissão de receitas por falta de declaração e comprovação dos depósitos bancários. Até a
expedição dessa Lei, valiam os termos das Leis 8.021/90 e Lei 8.849/94. A diferença é clara:
"Art. 42. Caraterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idónea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações." Lei 9.430/1996
"Art. 6° O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em
lei, far-se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda
presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.

5
1\7

Processo n.° 11080.012733/2001-50
Resolução n.° -19.700.003

CCO1a97
Fls. 6

§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do
Imposto de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo
contribuinte.
g 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado
vigentes à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para
tanto, ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou
publicações técnicas especializadas.
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos
ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o
contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas
operações. "Lei 8.021/1990

Então, de fato, para os fatos geradores abarcados pela antiga Lei, ou seja,
conclusos até 31/12/1996, caberia ao fisco comprovar que havia sinais exteriores de riqueza,
gastos incompatíveis com as receitas declaradas por exemplo, para dai arbitrar o valor das
receitas omitidas, utilizando como base os depósitos bancários não declarados e não
comprovados pelo sujeito passivo. Por outro lado, a Lei 9.430/96 eliminou a necessidade de a
autoridade obter prova indiciaria de sinais exteriores de riqueza, ao transformar a própria
existência de depósitos bancários não declarados e não comprovados em hipótese singular de
presunção da omissão de receita. A Lei pressupõe que esses depósitos são omissão de receita,
não é a autoridade fiscal que faz isso.
A partir do ano-calendário de 1997, basta o fisco fazer a prova legítima de que
houve depósitos nas contas-bancárias da contribuinte, não declarados por exemplo no Livro
Caixa e na declaração de imposto de renda e não comprovados, para que eles configurem
omissão de receita, até prova em contrário. A partir daí, inverte-se o ônus da prova. E a
contribuinte que tem que trazer elementos fáticos, devidamente comprovados, que façam pairar
dúvida concreta da presunção aplicada pelo fisco. As provas devem então demonstrar que os
depósitos não declarados não configuraram ingresso de caixa ou não configuraram receita e, se
configuraram, que essas receitas não seriam tributáveis ou foram tributadas.
Nessa linha segue a jurisprudência deste Conselho.
SIMPLES - OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA - A partir da edição da Lei n°9.430,
de 1996, caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Processo
n°.
13888.002977/2006-79, Recurso n°.: 158.840.
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS"- É procedente a exigência
decorrente da aaliscal que resultou em lançamento a título de

omissa() -de receitar apurada por meio do cotejo entre o valor
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constante dos depósitos bancários e a escrituração mercantil da
empresa. IRPJ - LANÇAMENTO COM BASE EM EXTRATO
BANCÁRIO - POSSIBILIDADE LEGAL - O entendimento apresso na
Sítmula182/85, do TER,, baseado em julgados publicados entre 1981 e
1984, e no Decreto-lei n.° 2.471, de 1709/88, foi superado após a
edição das Leis es 7.713/88 e 8.021/90. Esta, em seu art. 6°, autorizou
a constituição do crédito tributário com base nos extratos bancários,
quando o procedimento estivesse revestido de certeza. A Lei n°
9.430/96 avançou ao admitir, nesses casos, o lançamento com base nas
presunções, invertendo o ónus da prova. IRPJ - OMISSÃO DE
RECEITAS 4-' DEPÓSITOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM ÓNUS DA PROVA - Cabe ao contribuinte comprovar a origem, com
documentos hábeis e idôneos, de depósitos relacionados pela
fiscalização, sob pena de serem considerados tais valores omissãoide
receita, por apressa presunção legal (art. 42 da Lei 9430/ 96). 1°
Conselho de Contribuintes, 8a. Câmara, ACÓRDÃO 108-09.239 de
01.03.2007, DOU de 20.05.2008-10-18

OMISSÃO DE RECEITAS ,- Lei n 9430/ 96, art. 42- Comprovado
que a conta-corrente bancária em nome dos sócios acobertava
operações da pessoa jurídica, cujos valores não figuravam do seu
Livro Caixa, e não logrando a pessoa jurídica nem os seus titulares,
devidamente intimados, comprovar a origem , desses recursos,
caracteriza-se a hipótese de omissão 'de Yeceitasj nos precisos
termos do art. 42 e seus §§ 1° e 2 `1, da Lei n 09.430/96, respondendo a
empresa individual, sucessora, pelos débitos da pessoa jurídica. 1°
Conselho de Contribuintes, 7a. Câmara, ACÓRDÃO 107-08.826 de
09.11.2006, DOU de 22.02.2007

Neste processo, a contribuinte forneceu e foram anexados todos os extratos
bancários utilizados para fins de autuação. Essa prova demonstra que, de fato, uma parte
pequena do lançamento refere-se a cheques devolvidos.
É certo que, quando um cheque é compensado na instituição financeira, algumas
instituições fazem aparecer no extrato um valor a crédito da conta-corrente, ainda que o cheque
esteja em fase de liquidação e compensação. Se o cheque não é confirmado pela outra
instituição financeira, por não ter fundos, ele é devolvido e o lançamento outrora feito na
conta-corrente é estornado, a débito da conta-corrente. Essa transação de estorno é
devidamente identificada no extrato bancário, no caso do Banco Meridional com o número de
transação 003 e no caso do Banco Bradesco com o titulo de transação CHQ DEVOLV.
RETIRAR AG. (exemplo às folhas 567 e 568).
Então, com base nos extratos bancários acostados aos autos, selecionei o Banco
Meridional para fazer o teste da quantidade e do valor dos cheques depositados e devolvidos,
cujo valor foi estornado na conta-corrente. Selecionei esse banco porque, conforme folhas 602
a 605, é nesse banco que constava a maior quantidade de depósitos localizados pela autoridade
fiscal. Selecionei então dois meses de cada ano para fazer o estudo do valor dos cheques
estornados versus o total de depósitos não declarados pela contribuinte, exceto pelo ano de
2000 cujos extratos não localizei no processo. Identifiquei 29 cheques devolvidos, dos quais
apenas 2 foram apresentados duas vezes para desconto na instituição financeira, razão pela qual
7
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acredito que a prática da recorrente é apresentar o cheque apenas uma vez para desconto. Segue
o resultado dessa análise.
Resultado da análise amostrai dos extratos do Banco Meridional.
Receita Declarada e %
Diferença de Depósitos estornados por cheque sem
Autuada/Declarada
depósitos
autuada
fundo
Mês
Valor A
B/(A+B)
Valor B
As Valor C % C/(A+B)
Fls
jan/97
32.819,58 55,55%
41.017,18 602
266,19
0,36% 374, 375, 381
set/97
23.964,14 57,07%
31.857,71 602
184,52
0,33% 494, 498, 510
jan/98
20.484,01 76,42%
66.393,72 603
366,47
0,42% 174 a 179, 184
ago/98
28.630,71 57,98%
39.504,09 603 4.426,81
6,50% 294 a 299, 305
jan/99
19.196,49 68,08%
40.949,70 604
213,63
0,36%
19 e 27
dez/99
26.818,87 59,34%
39.141,77 604
97,47
0,15%
163 e 165
TOTAL 151.913,80 63,02% 258.864,17
5.555,09
1,35%
% C/B Percentual dos depósitos sem fundo sobre valor autuado
2,15%
Primeiramente, é importante observar o elevado valor dos depósitos não
localizados na escrituração do Livro Caixa da recorrente (Valor B) versus a receita declarada
por ela (Valor A). A maciça maioria dos depósitos efetuados na conta-corrente da recorrente
está relacionada ao desconto de cheques e também transações Visa e Mastercard, formas usuais
de pagamento pelos produtos da recorrente, portanto, é razoável aceitar que se tratam de
vendas por elas feitas. Se os valores dos depósitos assim feitos, não declarados pela recorrente,
fossem integralmente relacionados a cheques sem fundos devolvidos, verificaríamos que os
cheques sem fundo corresponderiam a mais de 60% do total das vendas da empresa. Por outro
lado, as evidências da amostra estudada demonstram que os cheques sem fundo respondem por
um percentual próximo de 2% do total de depósitos efetuados na conta bancária da recorrente.
Esse segundo percentual está mais próximo da média observada nas transações
do setor bancário para cheques sem findo, conforme estatísticas que são acompanhadas pela
SERASA: desde 1991 até março de 2006, o maior percentual de devolução de cheques sem
fundo foi o de março de 2006, de 24,3 cheques a cada 1000, ou seja, 2,43% dos cheques
entregues na praça comercial são sem fundo, conforme maior estatística acompanhada!
(Consultado em 18/10/2008 em
http://www.tnbrasil.com.br/Noticias/Exibe.asp?CodNoticia=5006&Tipo=6)
Claro que a SERASA acompanha quantidade e não valor, mas a estatística por
valor deve girar em tomo desse número, ainda mais em negócios de varejo, como o da
recorrente, com valor e quantidade de transações bastante pulverizados e normalizáveis. De
qualquer maneira, essa média de mercado está bastante longe dos 60%, como alega a
recorrente para seu negócio.
As provas acostadas ao processo, portanto, trazem o indício firme de que a
grande maioria dos depósitos não localizados no Livro Caixa da contribuinte não se relaciona a
cheques sem fundo. Sendo a diferença não comprovada, correto está, nos termos da Lei
9.430/96, considerar que esses depósitos são receitas omitidas, até prova em contrário da
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contribuinte, que deveria, na esfera administrativa, ser feita em fase de fiscalização ou
impugnação.
Por outro lado, não é possível desconsiderar, como fizeram a autoridade
autuante e a DRJ, as provas acostadas ao processo que de fato demonstram que uma parte dos
depósitos não se realizou na forma de receitas, pois o respectivo valor foi estornado. No caso
do Banco Meridional, esse valor identifica-se sob a transação de número 003 e, no caso do
Banco Bradesco, sob a transação CHQ DEVOLV. RETIRAR AG.
Pedido de Diligência

Assim, meu voto é para que este processo seja convertido em diligência para
que a autoridade fiscal preparadora possa tomar as seguintes providências, por favor.
I - Somar, mês a mês autuado, o valor dos lançamentos efetuados a débito da

conta-corrente da reclamante cujo histórico se refere às transações código 003 do Banco
Meridional e CHQ DEVOLV. RETIRAR AG do Banco Bradesco.

II — Excluir o valor assim somado, mês a mês, da base de cálculo do lançamento
fiscal e recalcular o valor residual do lançamento após essa exclusão.
Feita essa análise, a autoridade fiscal deve notificar a recorrente apresentando
seu Relatório de Diligência juntamente com este Pedido de Diligência para que a recorrente
sobre eles expressamente se manifeste. O processo deve depois retomar a este Conselho com o
Relatório de Diligência e a manifestação da recorrente para decisão.
Sala das Sessões - DF, 20 de outubro de 2008.
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