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ACÓRDÃO Nº:223/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/503220
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7.556
RECORRENTE: MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Levantamento da Conta Fornecedores. Ocorrência do Passivo Fictício. –
Constatada omissão de saídas de mercadorias, pela contabilização de compras à 
vista como se fossem a prazo, mantendo na conta fornecedores do Balanço 
Patrimonial obrigações inexistentes ou já pagas.

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 de nº 
2008/002058 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$4.104,51 (quatro mil, cento e quatro reais e cinquenta e um centavos), 
R$5.265,78 (cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), 
R$11.439,98 (onze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos), 
referente os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de 
Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 28 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa deixou de recolher ICMS no valor total de R$ R$ 20.810,27 (vinte 
mil, oitocentos e dez reais e vinte e sete centavos), referente às saídas de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, conforme foi constatado no 
levantamento da Conta Fornecedores – Análise do Saldo, nos exercícios de 2005, 
2006 e 2007. 

A autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que sempre cumpriu seus deveres e não entende como uma fiscalização 
realizada em sua empresa teve tantos valores a pagar, a empresa já teve 
fiscalização em sua empresa em períodos anteriores, e não apontaram valores 
devidos de tamanha proporção, pede a análise desses argumentos da defesa, 
requer a improcedência da autuação.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e considerou o auto de infração procedente, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de: R$ 4.104,51, campo 
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4.11, R$ 5.265,78, campo 5.11 e R$ 11.439,98, campo 6.11, todos acrescidos das 
cominações legais. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar, e, no mérito, 
alega que a autora do procedimento não realizou os levantamentos que deram 
origem ao auto de infração de forma correta, deixando de relacionar duplicatas 
referentes aos exercícios ora autuados, segue xérox do livro razão 2005 e no dia do 
julgamento deverá trazer, pelo seu sócio administrador, xerox das duplicatas não 
relacionadas,  uma vez que são muitas duplicatas a serem apresentadas em tão 
pouco prazo, requer que seja julgado improcedente o auto de infração, como medida 
de elementar justiça.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e a procedência do auto de infração. 

Em análise aos autos, verifica-se que está provada a omissão de saídas de 
mercadorias pela contabilização de compras a vista como se fossem a prazo,  
mantendo na conta fornecedores do Balanço Patrimonial obrigações inexistentes ou 
já pagas, constituindo assim um Passivo Fictício, e a autuada não apresentou 
nenhuma prova no dia do julgamento. 

Com estas considerações, entendo que é totalmente eficaz a exigência do 
crédito tributário constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações da 
recorrente não foram suficientes para refutar o ilícito fiscal.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, voto pela 
confirmação da decisão de primeira instância, e julgo procedente o auto de infração 
nº 2008/002058, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
nos valores de: R$4.104,51 (quatro mil, cento e quatro reais e cinqüenta e um 
centavos), campo 4.11, R$ 5.265,78 (cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e 
setenta e oito centavos), campo 5.11 e R$ 11.439,98 (onze mil, quatrocentos e trinta 
e nove reais e noventa e oito centavos), campo 6.11, todos acrescidos das 
cominações legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


