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ACÓRDÃO Nº:439/2009
PROCESSO Nº: 2007/6670/500231          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7117
RECORRENTE: MERCOPEÇAS COM. VAR. DE PEÇAS P/VEÍCULOS LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária Embasada em Levantamento da Conta 
Fornecedores. Passivo Fictício. Juntados Documentos que Ilidem o Procedimento 
Realizado – Não há que prevalecer o auto de infração quando indicadas duplicatas 
que foram relacionadas em duplicidade, comprovando a inexistência de ilicitude 
tributária.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 2007/002449 e 
absolver o sujeito passivo do valor de R$ 3.388,29 (três mil, trezentos e oitenta e oito 
reais e vinte e nove centavos), valor condenado e não parcelado. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 16 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada a pagar ICMS na importância de R$ 
4.065,93 (quatro mil, sessenta e cinco reais e noventa e três centavos), referente a 
saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, presumida pela 
ocorrência de pagamentos não contabilizados, ocorridos no período de 01.01 à 
31.12.2004,  conforme constatado através do levantamento da conta fornecedores. 

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que todas as compras foram 
realizadas com notas fiscais e que para todas as vendas foram emitidas notas 
fiscais. O que pode ser constatado pelo caixa considerável de R$42.941,12, além de 
o Balanço demonstrar quase nenhuma dívida. Que a empresa irá sofrer bitributação 
se vier pagar o imposto cobrado, além dos pagamentos de ICMS por substituição 
tributária. Que a auditoria baseou seu levantamento no saldo de caixa inicial de 2003 
e 2004, sendo que o primeiro já estava errado. Requer a improcedência do feito. 

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda decorre de omissão de saídas 
de mercadorias tributadas pela existência de pagamentos não contabilizados. A 
impugnante afirma, genericamente, que todas as compras e vendas efetuadas foram 
registradas nos livros próprios. Mas, que não se manifestou sobre as duplicatas 
relacionadas, fls. 08/11, cujas cópias foram anexadas aos autos, e que não estão 
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registradas no livro Diário, presumindo-se a ocorrência de omissão de saídas de 
mercadorias. Que não ficou comprovado o percentual de saídas de mercadorias 
com substituição tributária, nem o valor pago do ICMS-ST. Que o levantamento da 
conta caixa – reconstituição foi elaborado dentro das técnicas estabelecidas no 
manual de auditoria, comprovando a ocorrência de pagamentos não contabilizados. 
Face a isso, julga procedente o auto de infração.  

O contribuinte recorre da sentença prolatada em primeiro grau, onde repete 
os argumentos da sua impugnação.   

A Representação Fazendária manifesta-se pela intimação da autuada, para 
que apresente fotocópias de todas as notas fiscais que se referem às duplicatas, em 
destaque nos documentos fls. 142 e 153;

O contribuinte faz uma defesa de forma genérica, entretanto, consegue atacar 
parte do trabalho fiscal realizado, em especial, quando apresenta duplicatas que 
foram relacionadas em duplicidade.  

Com essas considerações, resolvi julgar improcedente o restante do auto de 
infração, tendo que em vista que parte desse já fora recolhido através de Termo de 
Parcelamento de Débitos Fiscais.

De todo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
de nº 2007/002449 e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 3.388,29 (três mil, 
trezentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), valor condenado e não 
parcelado.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


