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ACÓRDÃO Nº: 271/2009
PROCESSO: 2008/6860/501096         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.491
RECORRENTE: MESSIAS E MESSIAS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Omissão de Saída de Mercadorias Tributadas. Análise do Saldo da Conta 
Fornecedores - Apresenta nulidade o lançamento que não leva para a conta caixa 
pagamentos não contabilizados a débito da Conta Fornecedores.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
tipificação da infração denunciada, arguida pela Recorrente; e por maioria, acolher a 
preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão da determinação da matéria 
tributável, arguida pelo relator, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. 
Votos contrários dos conselheiros Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres 
Pimentel. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e 
Mário Coelho Parente. Presidiu a sessão de julgamento do dia 07 de maio de 2009, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
4.802,60 (Quatro mil, oitocentos e dois reais e sessenta centavos), referente às 
saídas de mercadorias tributadas não registradas nos livros próprios, constatado por 
meio da conta fornecedores – análise de saldo, relativo ao exercício de 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação.

Às folhas 13, foi lavrado termo de aditamento corrigindo o campo 3.1 para 
29.045.285-6; campo 3.3 para 37.413.697/0001-32; campo 3.5 para Av. Pará e o 
campo 3.6 para 001498.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, argüiu preliminar de nulidade do auto de 
infração, pois o histórico descrito no auto de infração campo 4.1 informa que a 
suposta infração foi constatada no levantamento da conta fornecedores – análise de 
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saldo, contudo a tipificação, que é o artigo 21 diz que a presunção ocorre quando a 
escrituração indicar a manutenção, no passivo de obrigações já pagas ou 
inexistentes, assim não há correlação entre o histórico e a tipificação, já que o 
primeiro aponta fato gerador indicado no levantamento da conta fornecedores e a 
norma prevê a ocorrência do fato gerador com base na escrituração, portanto, dois 
fatos totalmente desvinculados um do outro. Diz também que o agente 
administrativo deve indicar qual é a obrigação, especificando o credor e as demais 
circunstancias que demonstre claramente a obrigação mantida no passivo que a 
administração entende como irregular, ao final vem requerer a nulidade do auto de 
infração ou a sua improcedência.

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

Analisado e discutido o presente processo, que trata de cobrança de ICMS 
pela analise de saldo da conta fornecedores. 

Quanto à preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na tipificação 
da infração denunciada, argüida pela recorrente, entendo que a mesma não deve 
prevalecer uma vez que a tipificação encontra-se correta.

Porém, entendo que no presente caso o saldo da conta fornecedores não 
liquidado trata-se de um pagamento não contabilizado, portanto, o mesmo deverá 
ser levado para a conta caixa e se a mesma apresentar saldo credor ai sim estaria 
demonstrado que houve a omissão de saída de mercadorias tributadas, fato este 
que ensejaria a cobrança do imposto.

Portanto, o presente auto de infração é passível de nulidade, pois é impreciso 
quanto à determinação da matéria tributável.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão 
na tipificação da infração denunciada, arguida pela recorrente, e voto pela nulidade 
do auto de infração por imprecisão na determinação da matéria tributável, e julgo 
extinto o processo sem julgamento de mérito. 

DECLARAÇÃO DE VOTO: Conselheiro Mário Coelho Parente

O lançamento, segundo Auto de Infração, diz de saldo credor da conta 
fornecedores, não liquidado no exercício imediatamente seguinte.

O questionamento preliminar é no sentido de que o valor do saldo da conta 
Fornecedores não liquidados, não passa de pagamento não contabilizado, devendo 
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por isto mesmo ser levado à conta caixa, determinando omissão de registro de 
saídas, tão somente na hipótese de esta vir a apresentar saldo credor. Daí a 
imprecisão na determinação da matéria tributável, segundo o relator.

A autuação está fundada no artigo 21, I, c, da Lei 1.287/01, ou seja, 
presunção de ocorrência de fato gerador, salvo prova em contrário, por manutenção, 
no passivo, de obrigações já pagas ou inexistentes e, também, em uma proposta de 
Manual de Auditoria de Empresas que circula no âmbito da Secretaria da Fazenda.

O Conselho de Contribuintes, seguindo a Portaria nº 884/2006, tem decidido 
uniformemente e quase sempre por unanimidade, que as situações elencadas no 
diploma legal acima mencionado, dentre elas os suprimentos ilegais de caixa, assim 
compreendidos os pagamentos não contabilizados, as antecipações de receitas e a 
postergação de pagamentos, só constituem omissão de registro de saídas 
tributadas, quando vêm para dissimular saldo credor na conta caixa.

Impossível negar que seja pagamento não contabilizado, a existência de 
saldo credor da conta fornecedores, quando a liquidação daquelas obrigações não é 
levada à escrituração do contribuinte. Não exigir que como pagamento não 
contabilizado seja levado à conta caixa, para, a partir do resultado desta, precisar ou 
não a ocorrência de omissão de registros, seria usar dois pesos e duas medidas, 
seria ferir o princípio da impessoalidade da administração pública.

Acrescente-se que nos últimos cursos de auditoria, a Secretaria da Fazenda 
tem ministrado que em caso de dúvidas, entre haver ou não omissão de saídas 
tributadas, essa seria afastada com a existência de saldo devedor em caixa.

Os mais atentos, por certo, atentarão para o fato que este entendimento não 
chega a ser nenhuma inovação, mas tão somente uniformização, da posição do 
COCRE, em relação às situações de presunção de ocorrência de fato gerador, 
definidas no artigo 21 da Lei 1.287/01.

Nesta linha de raciocínio, e aos poucos, vai tomando corpo o entendimento 
de que em auditoria fiscal de empresas, só existem três métodos, quais sejam a 
análise da movimentação física de mercadorias ou produtos, da financeira e a da 
conta gráfica do imposto.

Com estas considerações acolho a preliminar arguida pelo ilustre relator.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


