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ACÓRDÃO Nº:   29 /2009
PROCESSO Nº: 2008/6320/500015
REEXAME NECESSÁRIO: 2.424
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: J ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA: Conta Fornecedores. Manutenção no Passivo de Obrigações já Pagas 
ou Inexistentes. Presumida a Ocorrência de Saída de Mercadorias Tributadas. 
Exclusão de Duplicatas Vincendas - É lícita a cobrança do ICMS, via auto de 
infração, por presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas quando 
da constatação de passivo fictício.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de nº 2008/000441 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$5.209,60 (cinco 
mil, duzentos e nove reais e sessenta centavos), mais acréscimos legais; e 
improcedente o valor de R$1.458,72 (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito 
reais e setenta e dois centavos), referente o campo 4.11. O Sr. Gaspar Maurício 
Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres 
Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 
de fevereiro de 2009, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
6.668,32 (Seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
presumido pela ocorrência de manutenção, no passivo, de obrigações já pagas ou 
inexistentes, relativo ao exercício de 2007.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância, em análise aos autos, verificou que 
duplicatas trazidas ao processo pela impugnante, referem-se a títulos emitidos no 
exercício de 2007 com resgate em 2008, pagos pela autuada, deduziu o referido 
valor e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do credito tributário no valor de R$ 5.209,60, com a 
penalidade descrita no campo 4.15 do auto de infração, acrescido das 
cominações legais e absolveu o valor de R$ 1.458,72.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da representação fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntario 
tempestivo a este conselho, não arguiu preliminar, e, no mérito, alega que ao 
emitir o auto de infração o fiscal usou como base os livros Diários e Razão de 
2007, que por uma falha o sistema Máster Plus, utilizado para fazer a escrita 
contábil e fiscal, foi impresso com alguns erros, erros esses que passaram 
despercebidos pelo auxiliar contábil, livros estes que foram entregues a 
fiscalização que detectou tal problema, que ao chegar ao conhecimento do 
contador foram devidamente corrigidos e reimpressos, portanto, não é devido 
cobrar ICMS novamente, pois estaria configurando a bi-tributação, e que em 
momento algum houve sonegação, pois todas as duplicatas foram pagas, e que 
os livros diários e razão, corrigidos, encontram-se a inteira disposição do fisco.

A Representação Fazendária, em nova manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instancia.

Analisado e discutido o presente processo, que trata de cobrança de ICMS 
pelo fato do contribuinte manter em seu passivo, obrigações já pagas ou 
inexistentes, fato este que enseja a omissão de saída de mercadorias tributadas.

Em seu recurso o contribuinte traz aos autos duplicatas emitidas no 
exercício de 2007 com data de vencimento no exercício de 2008, fato este 
percebido pela julgadora de primeira instância que agiu corretamente ao reduzir 
os referidos valores da base de cálculo.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, para julgar procedente em parte o auto de infração 
de nº 2008/000441 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$5.209,60 (cinco mil, duzentos e nove reais e sessenta 
centavos), mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$1.458,72 (um 
mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), referente ao 
campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
             dias do mês de                        de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


