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ACÓRDÃO Nº.: 191/2008
PROCESSO: 2007/6640/500382          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6999
RECORRENTE:C C CUNHA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas. Saldo credor da conta 
fornecedores superior ao apresentado no balanço patrimonial. Lançamento 
procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº. 
2007/002269 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 1.249,81 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e um 
centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 
de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
1.249,81 (Hum mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), 
referente ao passivo fictício, constatado no levantamento da conta fornecedores 
relativo ao exercício de 2004.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação através de pessoa sem 
capacidade processual.

Os autos são devolvidos ao órgão preparador para saneamento com 15 
dias para o contribuinte ratificar a impugnação de fls. 09/10.

O sujeito passivo foi intimado, apresentou impugnação intempestiva 
incorrendo em revelia.

Em face à revelia da autuada a julgadora de primeira instância julgou o 
auto de infração procedente condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 1.249,81, com a penalidade sugerida no campo 
4.15 acrescido das cominações legais.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância por via postal em 
30/11/2007, apresentou recurso voluntário a este conselho, argüiu que o valor de 
R$ 10.414,82 apurado como passivo fictício refere-se a compras a prazo que 
foram quitadas através de repasse bancário com recursos do procurador Itair 
Pereira Soares, cujo ressarcimento foi feito diretamente em sua pessoa pela 
titular Cecília da Conceição Cunha  que posteriormente foram repassados para a 
empresa através de contrato de mutuo nos exercícios de 2005 e 2006. 
Argumenta também que a empresa apresentou todos os seus inventários através 
de contagem física e custo médio não apresentando distorções da conclusão da 
conta de mercadorias; que a empresa atendeu todas as exigências apesar de 
não haver uma ordem cronológica e desdobramento através de cheques de 
pessoa física depositados nas contas da pessoa jurídica e que os recursos estão 
comprovados através de disponibilidades apresentadas na declaração do imposto 
de renda da pessoa física; que a auditora apontou simplesmente a presunção de 
um passivo fictício simplesmente por se tratar de contrato de mutuo sem o devido 
desdobramento bancário sem qualquer indicio de distorção no estoque final.

Ante ao exposto vem solicitar que seja acolhida a tese de insubsistência e 
improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Em análise ao processo ficou constatado que o contribuinte apresentou um 
saldo credor da conta fornecedores superior ao  saldo credor apresentado no 
balanço patrimonial, o que leva a presumir que houve omissão de saída de 
mercadorias tributadas.

Pelo exposto vejo que agiu acertadamente a julgadora de primeira 
instância ao julgar procedente o auto de infração, portanto voto pela manutenção 
da decisão de primeira instância e julgo procedente o auto de infração nº. 
2007/002269 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 1.249,81 (Hum mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e um 
centavos), acrescido das cominações legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


