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ACÓRDÃO Nº:469/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502260          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7473
RECORRENTE: JUNIS LUIZ PEREIRA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária Embasada em Levantamento da Conta 
Fornecedores. Passivo Fictício. Nulidade do Lançamento por Imprecisão da Matéria 
Tributável – Há que ser declarado nulo o lançamento quando constatado outro fato, 
não o narrado na peça básica, no caso, passivo oculto.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da matéria tributária, arguida pela REFAZ, e julgar extinto o processo 
sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se 
outro auto de infração, se for o caso. 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 17 de junho 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$2.108,02 (dois mil, cento e oito reais e dois centavos), referente a passivo fictício, 
por omissão de saídas, constatado através do levantamento da conta fornecedores, 
relativo ao período de 01.01.2005 a 31.12.2006, contido nos contextos 4 e 5 dos 
autos.   

    
Termo de revelia (05/08/2008) foi juntado aos autos, face a não apresentação 

de impugnação e o não pagamento do crédito tributário reclamado.

Sentença foi lavrada, onde diz que conforme o art. 47 da Lei nº 1.288/2001, 
este incorreu em revelia, e segundo o art. 57 do mesmo diploma legal, constata-se 
que o autuante é autoridade competente para constituir o crédito tributário exigido, a 
intimação foi efetuada direta e pessoalmente. Que o sujeito passivo encontra-se 
devidamente identificado no auto de infração e as intimações foram válidas, 
conforme art. 57 do mesmo diploma legal. A pretensão fazendária encontra respaldo 
na legislação tributária estadual. Que não existe nenhuma nulidade no feito. Que 
acatando a revelia julga procedente o auto de infração. 

O contribuinte apresenta recurso voluntário, onde diz que o levantamento 
fiscal contém mercadorias que não constam da conta fornecedores no livro razão, 
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além de inúmeras mercadorias que foram quitadas à vista. Que não ficaram em 
aberto para pagamento no exercício seguinte. Que possuía saldo em caixa para 
quitar as duplicatas de seus fornecedores sem que isso afetasse seu caixa, portanto, 
a presunção de omissão de saídas desaparece. Face a isso requer a improcedência 
do feito. 

A Representação Fazendária, em manifestação, diz que considerando que a 
conta fornecedor demonstra passivo oculto e não passivo fictício, recomenda a 
reforma da sentença de primeira instância, pela nulidade do auto de infração. 

Como bem discutido no parecer do eminente Representante da Fazenda 
Pública Estadual, o processo refere-se a cobrança de ICMS pela omissão de registro 
de saídas de mercadorias tributadas constatada através do levantamento da Conta 
Fornecedores, passivo fictício, relativo aos exercícios de 2005 e 2006, ocorre que o 
demonstrativo encontrou um passivo oculto.

Ora, o passivo oculto não consegue demonstrar efetivamente a ocorrência de 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, mas, indício de ocorrência de um 
possível fato ou de uma possível ilicitude, precisando, necessariamente, encontrar o 
fato imputável. 

Com essas considerações, resolvi acatar a preliminar de nulidade do 
lançamento por imprecisão da matéria tributável, argüida pela REFAZ.

De todo exposto, acolho a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação da matéria tributária, arguida pela REFAZ, e julgo 
extinto o processo sem julgamento de mérito.

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


