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ACÓRDÃO Nº. : 21/2010
PROCESSO Nº. : 2007/6860/500387
REEXAME NECESSÁRIO : 2.707
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : COPYTINS COM. DE COPIADORAS E SUPR. LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.364.061-0

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Presunção de Omissão de Registro de 
Saída de Mercadoria Tributada. Redução na Base de Cálculo – É devido a redução 
na base de cálculo em omissões de saídas constatadas, estando vigente o benefício 
no período da ocorrência do fato gerador.  

Levantamento da Conta Caixa. Duplicidade da Exigência do Imposto - É 
improcedente a autuação com base em valores apontados como suprimento ilegais 
de caixa, quando já lançados através da Conta Caixa – Reconstituição do mesmo 
período. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente e absolveu o sujeito passivo dos valores de R$ 
535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), R$ 1.770,91 (um mil, setecentos e setenta 
reais e noventa e um centavos), e R$ 3.030,21 (três mil, trinta reais e vinte e um 
centavos), referente a parte do campo 4.11 e campos 7.11 e 9.11, respectivamente. 
O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 9 dias do mês de fevereiro de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

Estão definitivamente julgados p ela r. sentença os valores de R$ 1.286,09 parte do 
campo 4.11, de R$ 36,00 parte do campo 5.11 e de R$ 2.938,96 campo 6.11. 

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS na importância de R$ 20.768,17 
(vinte mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), referente a 
omissão de saídas de mercadorias (vendas), conforme levantamento da conta caixa 
– reconstituição, período de 01.01.2004 à 31.12.2006, contidos nos contextos 4,  5, 
6, 7, 8, 9 e 10 dos autos. 

           O contribuinte apresenta impugnação tempestiva em 09/04/2007.
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Via despacho o Julgador de Primeira Instância, solicita retorno dos autos aos 
autores do lançamento para que refaçam os trabalhos fiscais, via aditamento. Os 
autores do lançamento fazem esclarecimentos a respeito do trabalho e após juntam 
termo de aditamento alterando vários itens da peça básica, fls. 206/210 dos autos.         

Sentença foi lavrada, dizendo que a exigência fiscal decorre da constatação 
que a autuada deixou de recolher ICMS devido aos cofres públicos. Quanto ao 
contexto 4, após reanalisado pelos autores do procedimento, fora acertado via 
Termo de Aditamento e aplicada a redução da base de cálculo, alterado para R$ 
1.286,09. O contexto 5, com as mesmas considerações, passa para R$ 36,00. O 
contexto 6 não foi alterado, continua contido no termo de aditamento. Os contextos 
7, 8, 9 e 10 dos autos foram tributados diretamente os valores tidos como 
suprimentos indevidos e pagamentos não contabilizados e não deve haver mais 
tributação. Conclui, julgando procedente em parte.  

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a nulidade 
da sentença de primeira instância, por ocorrência de falhas entre a peça básica, 
termo de aditamento e a sentença prolatada.

A autuada impetra recurso voluntário, falando dos erros ocorridos no 
levantamento.

A Representação Fazendária, em nova manifestação ao recurso voluntário 
apresentado, que aproveita para retificar a manifestação ofertada, onde a sentença 
não pode ser nula, pois os erros apontados já tinham sido solucionados via Termo 
de Aditamento. 

Após relatório de fls. 238/239, sessão o COCRE converteu em diligência o 
julgamento destes autos, conforme Resolução N° 009/2009 (fls. 240), para que a 
assessoria técnica refaça a reconstituição da conta caixa, relativo aos exercícios de 
2004 e 2005, levando em conta o Termo de Aditamento e os erros de totalização 
apontados pela empresa. 

A Assessora Técnica emite parecer às fls. 241/242 e anexa os levantamentos 
refeitos (fls. 243/248). 
          
          Em nova sessão, o COCRE acolheu a preliminar de nulidade da sentença, por 
decidir sem apreciação do Termo de Aditamento, determinando que outra seja 
prolatada na forma legal. 
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           A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial, e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 4.261,05 do auto 
de infração, conforme termo de aditamento de fls. 206/210, mais acréscimos legais,
absolvendo a autuada no valor de R$ 5.546,49. 

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou.

           Em despacho de folhas 265, a chefe do CAT considerando que o contribuinte 
não recorreu da parte condenatória, a qual é considerada definitivamente julgada; 
quanto ao valor do crédito tributário absolvido, após a realização dos cálculos foram 
apurados valores superiores a R$ 1.000,00, fica o feito sujeito ao duplo grau de 
jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo único do Art. 58, da Lei 1.288/2001, 
determina o prosseguimento do feito tão somente à parte absolvida.

Em análise aos autos, verifica-se que estão em julgamento apenas os valores 
absolvidos nos campos 4.11, 7.11 e 9.11. Que os valores lançados pelos autores do 
procedimento no campo 4.11 foram resultado da aplicação da alíquota de ICMS 
sobre base de cálculo sem a devida redução em 29,41% para o exercício de 2004, 
portanto, cobrando indevidamente R$ 535,00. Já os valores cobrados nos campos 
7.11 e 9.11 estão sendo lançados em duplicidade, uma vez que, no Levantamento 
Conta Caixa – Reconstituição, já foram contemplados.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância na parte que julgou improcedente e absolveu o sujeito passivo dos 
valores de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), R$ 1.770,91 (um mil, 
setecentos e setenta reais, noventa e um centavos), e R$ 3.030,21 (três mil e trinta 
reais, vinte e um centavos), referente a parte do campo 4.11 e campos 7.11 e 9.11, 
respectivamente. 
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PLENÁRIO  DO CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, aos
18 dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


