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ACÓRDÃO Nº : 323/2010
PROCESSO : 2009/6040/500918
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7724
RECORRENTE : RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.068.576-1

EMENTA: Levantamento Comparativo das Saídas. Diferença Entre o Valor
Registrado no Mapa Resumo de Caixa – ECF e o Escriturado no Livro Próprio. 
Cancelamentos, Descontos e Operações com ISS (Imposto Sobre Serviços) Não 
Considerados - Não prevalece a exigência fiscal quando constatado que houve erro 
no levantamento e não restando diferença a recolher.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 2009/000482 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor R$ 13.216,56 (treze mil, 
duzentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), referente ao campo 4.11.
O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 19 dias do mês de agosto de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
13.216,56 ( treze mil, duzentos e dezesseis reais e cinqüenta e seis centavos), 
proveniente da omissão de recolhimento do ICMS em omissão na escrituração e 
registro de vendas de mercadorias em Mapa Resumo de Caixa- MRC, dos cupons 
fiscais, emitidos pelo Emissor de Cupom Fiscal- ECF, em comparativo com o 
escriturado e registrado no livro próprio do registro de saídas, relativo ao exercício 
de 2007, conforme levantamento comparativo de saídas de mercadorias registradas 
com o documentário emitido, em anexo.

O autuado foi intimado via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
aduzindo que o auditor ao efetuar o demonstrativo referente ao exercício de 2007, 
cometeu alguns equívocos, pois as diferenças apresentadas tratam-se de 
cancelamentos de cupons errados, descontos concedidos nas vendas a vista e 
operações de ISS, pois trata-se de nota fiscal conjunta ICMS/ISS, conforme cópia 
dos Mapas de Resumos de Caixa anexos, e que não foram considerados no 
levantamento. Ao final, requer que seja cancelado o crédito tributário.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de impugnação e acrescentando 
que o trabalho feito pelo auditor foi apenas o de pegar o grande total do dia 
01/09/2007 e diminuir do dia 30/06/2007, encontrando o total bruto, mas para cobrar 
a tributação é necessário considerar os cancelamentos, descontos e operações com 
ISS, o que não foi feito.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, entende que o processo 
poderia ser convertido em diligência para que fosse intimado o contribuinte a juntar 
os originais do Mapa Resumo de Caixa, o livro de registro de saídas, bem como o 
registro de apuração do ICMS, referente ao exercício de 2007, para que 
comprovasse os argumentos expendidos no recurso voluntário.

Após realizada a diligência os autos retornam ao CAT, sendo enviados a 
Assessoria Técnica para análise.

Após a análise a assessoria emite nota técnica que, em resumo, diz que não 
conseguiu encontrar as diferenças do ICMS a serem recolhidas pelo contribuinte.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o trabalho 
realizado pela auditoria se deteve em analisar apenas do maior para o menor 
número entre as vendas brutas acumuladas no período e os registros efetuados, no 
entanto, esqueceu que para exigir tributação é necessário considerar os 
cancelamentos de vendas, descontos e operações com ISS, o que não foi feito.

Após análise e retirando do comparativo de saídas as operações descritas 
acima, não restou nenhuma diferença a cobrar do contribuinte.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração 2009/000482 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor 
R$ 13.216,56 (treze mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), 
referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 22
dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


