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ACÓRDÃO Nº. : 009/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6040/500608
REEXAME NECESSÁRIO : 2.756
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ORLLA COSMÉTICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.068.564-8

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos. Planilhas Elaboradas sem 
Demonstrar as Diferenças que Originaram o Lançamento. Cerceamento ao Direito 
de Defesa – Cerceia o direito de defesa o levantamento que não consegue 
demonstrar com precisão a origem do aproveitamento do crédito. 

Levantamento da Conta Caixa. Ausência de Informação dos Pagamentos Não 
Contabilizados. Falta de Documentos Inerentes ao Levantamento – É nula a 
exigência que não se faz acompanhar de todas as peças que compõem o 
levantamento e não é instruída com os documentos que lhe deram origem.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou nulo os valores de R$ 454,29 (quatrocentos e cinquenta e quatro 
reais e vinte e nove centavos), R$ 512,26 (quinhentos e doze reais e vinte e seis 
centavos), e R$ 6.858,97 (seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e 
sete centavos), referentes aos campos 5.11, 6.11 e 9.11, respectivamente. O Sr. 
Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que 
sejam refeitos todos os contextos, com exceção do campo 8.11. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de fevereiro de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa supracitada foi autuada em diversos contextos.

Nos campos 4.1; 7.1 e 8.1 por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
545,29 (quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte nove centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo aos 
exercícios de 2005 a 2007, constatado por meio do levantamento básico de ICMS. 
Nos campos 5.1 e 6.1, por aproveitar indevidamente ICMS no valor total de R$ 
966,55 (novecentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos), conforme 
constatado por meio do levantamento básico de ICMS, relativo aos exercícios de 
2005 e 2006. No campo 9.1 por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 6.858,97 
(seis  mil,  oitocentos  e  cinqüenta e oito reais e noventa e sete centavos),  referente
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entrada de mercadorias não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 
2005, constatado por meio do levantamento da conta caixa e do livro diário.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação intempestiva, 
incorrendo em revelia.

Às folhas 168/169, a julgadora de primeira instância retorna os autos à origem 
para saneamento.

Em análise dos autos a julgadora de primeira instância decidiu julgar o auto 
de infração procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário lançado no contexto 8, no valor de R$ 407,56 (quatrocentos e sete 
reais e cinqüenta e seis centavos) e julgando nulo os demais contextos.

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 manifestou-se dizendo ter 
pagado o valor condenado, e pede pela nulidade dos demais contextos.

Em despacho de folhas 190, a chefe do CAT determina o prosseguimento do 
feito tão somente em relação aos valores de R$ 454,29, do campo 5.11; R$ 512,26, 
campo 6.11 e R$ 6.858,97, campo 9.11, uma vez que após realização dos cálculos 
foram apurados valores superiores R$ 1.000,00, que em observação ao parágrafo 
único do art. 58 da Lei 1.288/2001 estão sujeitos a duplo grau de jurisdição.

Em análise aos autos, em relação ao contexto 5 e 6, que trata de 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, o autor do procedimento não 
consegue demonstrar nas planilhas dos referidos exercícios as diferenças que 
originaram o aproveitamento indevido, ficando o contribuinte impossibilitado de se 
defender ou seja ficou com seu direito de defesa cerceado.

Quanto ao contexto 9, que exige ICMS referente a entrada de mercadorias 
não registradas, detectado por meio da conta caixa, que informa que houve 
pagamentos não contabilizados, entendo que o levantamento carece de documentos 
que dão sustentação ao auto de infração, uma vez que, não ficou demonstrado por 
meio de formulários próprios para o levantamento da conta caixa quais foram os 
pagamentos não contabilizados.

Portanto, está correto o entendimento da julgadora de primeira instância que 
detectou os referidos equívocos e julgou nulo os contextos 5; 6 e 9, que estão sob 
análise neste momento.
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Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo os valores de R$ 454,29 (quatrocentos e 
cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), R$ 512,26 (quinhentos e doze 
reais e vinte e seis centavos), e R$ 6.858,97 (seis mil, oitocentos e cinquenta e oito 
reais e noventa e sete centavos), referentes aos campos 5.11, 6.11 e 9.11, 
respectivamente.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


