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ACÓRDÃO Nº. : 443/2010
PROCESSO Nº. : 2009/7130/500278
REEXAME NECESSÁRIO : 2.840
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : CILEIDE NUNES DA SILVA E CIA LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.063.775-9

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Pagamentos Não Contabilizados. 
Lançamentos Intempestivos. Redução da Base de Cálculo Não Concedida –
Verificado saldo credor devido a constatação de pagamentos não contabilizados e 
lançamentos intempestivos, fica caracterizada a omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, excluído da exigência o valor referente a redução de base de cálculo em 
29.41%.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por utilização de 
formulário não aprovado pela SEFAZ; falta de assinatura de um dos autuantes; 
incompetência da autoridade fiscal e nulidade da sentença por falta de motivação, 
todas arguidas pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, em reexame 
necessário, confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o 
auto de infração 2009/001320 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 18.089,61 (dezoito mil, oitenta e nove reais e 
sessenta e um centavos), R$ 46.247,48 (quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e 
sete reais e quarenta e oito centavos), R$ 2.014,29 (dois mil, quatorze reais e vinte e 
nove centavos), referente parte do campo 4.11 e os campos 5.11 e 6.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 7.536,71 (sete 
mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos), referente parte do 
campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
O COCRE conheceu do Recurso Voluntário e negou-lhe provimento. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres 
Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 13 dias do mês de outubro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
73.884,09 (setenta e tres mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e nove centavos), 
referente a omissão de saidas de mercadorias tributadas, conforme apurado no 
levantamento da conta caixa relativo aos meses de fevereiro a novembro de 2005, 
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abril a novembro de 2006 e no mes de junho de 2007, em que se observa saldo 
credor da conta caixa reconstituição, ajustado ocasionado pela existencia de 

pagamentos não contabilizados e lançamentos intempestivos, ficando assim sujeito 
ao lançamento de oficio do imposto e de multa correspondente.

A autada foi intimada, apresentou impugnação.

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 dos créditos tributários nos valores de R$ 18.089,61, 
parte do campo 4.11; R$ 46.247,48 campo 5.11 e no valor de R$ 2.014,29, campo 
6.11 do auto de infração e absolvendo o valor de R$ 7.536,71, parte do campo 4.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário 
tempestivo, arguiu preliminar de nulidade do auto de infração pela falta de assinatura 
de uma das autoridades lançadoras, ausencia de motivação da sentença de primeira 
instância, e, no mérito, alega que os formulários utilizados no levantamento não 
estava aprovados pela SEFAZ-TO, portanto, não existiam no mundo juridico, diz,
também, que não foi concedida a redução da base de cálculo nos exercicios de 
2006 e 2007, ao final, pede pela nulidade ou pela improcedencia do auto de 
infração.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Visto analisado e discutido o presente processo em relação as preliminares 
de nulidade do lançamento por utilização de formulário não aprovado pela SEFAZ; 
falta de assinatura de um dos autuantes; incompetência da autoridade fiscal e 
nulidade da sentença por falta de motivação, todas arguidas pela Recorrente, 
entendo que as mesmas não devem prevalecer pois, o levantamento efetuado foi o 
da conta caixa, e o formulário utilizado está apto para ser utilizado em tal 
levantamento, e quanto a falta de assinatura de uma das autoridades lançadoras a 
alegação do contribuinte é inverídica, pois como se constata às folhas 04, ambas 
autoridades assinaram o auto de infração e também não há que se falar em 
incompetência de autoridade fiscal, pois o faturamento da empresa recorrente 
permite inclusive ser auditada por Auditor Fiscal de nível III, quanto a sentença, a 
mesma analisa contexto a contexto com fundamentos claros em sua decisão.
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Em análise de mérito, resta comprovado em planilhas juntadas aos autos, 
onde se constatou que ocorreram pagamentos não contabilizados e lançamentos 
intempestivos, fatos estes que caracterizam a ocorrência de omissão de registro de 
saídas de mercadorias tributadas, porém, em relação ao contexto 4 a base de 
cálculo deverá ser reduzida, uma vez que o contribuinte tem direito ao beneficio da 
redução de base de cálculo em 29.41%.

Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento por utilização 
de formulário não aprovado pela SEFAZ; falta de assinatura de um dos autuantes; 
incompetência da autoridade fiscal e nulidade da sentença por falta de motivação, 
todas arguidas pela Recorrente. No mérito, em reexame necessário, voto 
confirmando a decisão de primeira instância, para julgar procedente em parte o auto 
de infração 2009/001320 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 18.089,61 (dezoito mil, oitenta e nove reais e sessenta 
e um centavos), R$ 46.247,48 (quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais 
e quarenta e oito centavos), R$ 2.014,29 (dois mil, quatorze reais e vinte e nove 
centavos), referente parte do campo 4.11 e os campos 5.11 e 6.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 7.536,71 (sete mil, quinhentos e 
trinta e seis reais e setenta e um centavos), referente parte do campo 4.11. Conheci
do Recurso Voluntário e neguei-lhe provimento.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


