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ACÓRDÃO Nº:308/2009
PROCESSO Nº: 2008/6320/500010
REEXAME NECESSÁRIO: 2.423
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: J ALVES DE OLIVEIRA

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

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 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$ 
6.668,32 (Seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), 
referente às saídas 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 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância, em analise aos autos, verificou que as 
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.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.
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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 diário 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 
pela ocorrência de manutenção no passivo de obrigações já pagas ou inexistentes, 
entendo que, no presente caso, o saldo da conta fornecedores não liquidados trata-
se de um pagamento não contabilizado, portanto, o mesmo deverá ser levado para a 
conta caixa e se a mesma apresentar saldo credor, aí sim estaria demonstrado que 
houve a omissão de saídas de mercadorias tributadas, fato este que ensejaria a 
cobrança do imposto.

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

Pelo exposto, em preliminar, 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 liquidado, não passa de pagamento não contabilizado, devendo 
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.
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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


