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ACÓRDÃO Nº: 54/2009
PROCESSO: 2008/6040/503222         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.532
RECORRENTE: FACORPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS 
LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Omissão de Saída de Mercadorias Tributadas. Saldo Credor da Conta 
Fornecedores em Final de Exercício. Pagamento Efetuado no Exercício Seguinte 
- Não há que prevalecer o auto de infração quando comprovado o pagamento das 
duplicatas no exercício seguinte ao qual foi constatado o saldo credor da conta 
fornecedores. 

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 
2008/002062 e absolver o sujeito passivo dos valores de R$661,00 (seiscentos e 
sessenta e um reais), R$988,68 (novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e 
oito centavos), R$ 448,97 (quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e sete 
centavos) e R$659,41 (seiscentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e um 
centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de março de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
2.758,06 (dois mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e seis centavos), referente 
a saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo aos 
exercícios de 2004 a 2007, lançado nos contextos 4 a 7, respectivamente. 
Conforme foi constatado por meio do levantamento da conta fornecedores –
análise de saldo.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando, em 
síntese, que a sua contabilidade é feita pelo regime de competência e apresenta, 
através de uma planilha, os saldos constantes na conta fornecedores ao final de 
cada exercício fiscalizado com as respectivas datas de pagamentos e, em anexo, 
os documentos de quitação. E a autoridade fiscal em sua aferição dos valores 
levantados no auto de infração não levou em consideração os documentos que 
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comprovam os pagamentos conforme anexados na defesa, ao final requer que 
seja absolvida do auto de infração.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, alterando a 
penalidade para o artigo 49, I da lei 1.287/01, acrescido das cominações legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntario tempestivo com as mesmas alegações da 
impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar procedente o auto de 
infração.

Em análise aos autos que trata de cobrança de ICMS referente a saída de 
mercadorias tributadas não registradas, constatado por meio da conta 
fornecedores. Como se verifica em seu recurso, o contribuinte junta provas onde 
o mesmo efetua compras a prazo em final de exercício, com vencimento para o 
exercício seguinte, com a devida quitação dos mesmos, portanto, não ocorre a 
suposta omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Pelo 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 2008/002062 e absolver o sujeito passivo dos valores de R$661,00 
(seiscentos e sessenta e um reais), R$988,68 (novecentos e oitenta e oito reais e 
sessenta e oito centavos), R$ 448,97 (quatrocentos e quarenta e oito reais e 
noventa e sete centavos) e R$659,41 (seiscentos e cinqüenta e nove reais e 
quarenta e um centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
28 dias do mês de abril de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendária


