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ACÓRDÃO Nº 49/2010
PROCESSO Nº: 2007/6850/500295
REEXAME NECESSÁRIO: 2308
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ARAGUAIA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.060.560-1

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Omissão de Vendas de Mercadorias 
Tributadas. Bitributação – Não prevalece a exigência fiscal que tenha sido 
constituída em relação ao mesmo fato gerador e exercício fiscalizado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 4.675,00 
(quatro mil e seiscentos e setenta e cinco reais), referente ao campo 5.11. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya 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 10 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 4.285,82, referente ao 
campo 4.11.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos, no campo 4.11, por deixar de 
recolher ao Tesouro Estadual o ICMS no valor de R$ 4.285,82, referente à omissão 
de saídas de mercadorias tributadas, nos livros de registro fiscais e contábeis, 
relativo ao exercício de 2006 e detectado por do levantamento da Conta Caixa, 
cópias dos documentos e dos livros contábeis Diário e Razão. 

E no campo 5.11, no valor de R$ 4.675,00, em face da presunção 
determinada, autorizada por lei, da omissão de saídas de mercadorias tributadas 
nos livros de registros fiscais e contábeis, detectada a partir dos suprimentos de 
caixa não comprovados legalmente, relativo ao período de 2006, conforme 
constatado por meio do levantamento Suprimento da Conta Caixa.

O contribuinte foi intimado por via postal, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.
.
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Após analisar o processo a julgadora de primeira instância julgou o auto de 
infração procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 4.285,82, relativo ao campo 4.11, alterando-se a 
penalidade prevista no campo 4.15 para o art.48, inciso III, alínea “a” da Lei 1287/01, 
acrescidos de juros e atualização monetária. E absolvendo o sujeito passivo da 
exigência constante no campo 5.11, no valor de R$ 4.675,00.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Às fls. 44 do auto o coordenador da dívida ativa estadual informa que o valor 
referente ao campo 4.11 está parcelado no processo 2008/6850/500232.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

Visto, analisado e discutido o presente processo ficou constatado que a 
autoridade autuante reconstitui a conta caixa do sujeito passivo no contexto 5.1, 
tributando diretamente valores tidos como suprimentos indevidos, ocorre que tal 
correção já havia sido realizada e configurada sua repercussão tributária nos meses 
de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2006, no contexto 
4.1 do presente auto de infração, não podendo ocorrer uma nova tributação sobre 
apuração de omissão de vendas já configurada e cobrada do sujeito passivo.

De todo o exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
sentença de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração nº 
2007/005288 e absolver o sujeito passivo na quantia de R$ 4.675,00 (quatro mil e 
seiscentos e setenta e cinco reais), referente ao campo 5.1 do auto de infração.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 08
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Conselheiro Relatora

Representação Fazendária


