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ACÓRDÃO No:   181/2011  
PROCESSO No:   2013/6270/500270 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.642 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2013/000943 
INTERESSADO:  COMERCIAL DE ALIMENTOS NIPON LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:   29.059.195-3 
RECORRENTE:    FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. LEVANTAMENTO CONTA FORNECEDORES. PASSIVO FICTÍCIO. 

PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE VENDAS – PROCEDÊNCIA EM PARTE E EXTINTO 
PELO PAGAMENTO. É parcialmente procedente a reclamação tributária da parte em 
que o sujeito passivo não comprovar a existência regular do saldo da conta de 
fornecedores e extinto pelo pagamento a parte não controversa. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Publica Estadual constitui o credito tributário para a empresa 

Comercial de Alimentos Nipon Ltda por meio de lançamento de oficio em auto de 
infração, na reclamação tributária ICMS normal, para o campo 4.11 - valor originário 
de R$ 12.704,62, e campo 5.11 – valor originário de R$ 40.306,50.  

 
Trás descrição nos contextos de campo 4.1 e 5.1, em síntese, que, o 

sujeito passivo deixou de recolher o ICMS referente à saídas de mercadorias 
tributadas e não escrituradas no livro próprio, e sem a respectiva emissão do 
documento fiscal correspondente. Conforme presunção autorizada pelo art. 21, 
inciso I, alínea “a”, da Lei 1.287/01, devido à manutenção no passivo de obrigações 
já pagas. constatado na auditoria por meio de levantamento da conta fornecedores, 
anexo, referente ao exercício de 2009 e 2011. 

 
Tipificou a infração em campos 4.13 e 5.13, a que se Leia: Art. 44, inciso 

III, Lei 1.287/01, c/c Art. 44, II, da Lei 1.287/01. Onde postula:  
 

Art. 44  - São obrigações do contribuinte e do responsável; 
 
 III - emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
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regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração;  
 
 Combinado com; 
 
Art. 44. Inciso II . Escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e 
nos prazos legais, as operações ou prestações que realizar, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído; 

 
O autuante juntou aos autos, cópias dos Levantamentos da conta 

fornecedores – análise do saldo, dos exercícios 2009 e 2011; cópia de livro diário, 
balanço patrimonial analítico.  

 
O sujeito passivo está perfeitamente identificado, e foi devidamente 

intimado via direta neste auto de infração. E, apresenta-se ao processo a pleitear 
sua defesa com impugnação. Em síntese, sem prejuízo ao texto apresentado.  

 
Em preliminar; nada alega.  
 
De mérito;  
 
Principiado do pedido de cancelamento em parte do auto de infração, face 

não ter cometido na sua totalidade a infração cominada. E para tanto apresenta 
relatório e relação de duplicatas as quais foram liquidadas em banco.  

 
Que para o exercício de 2009, houve falha na contabilidade, no 

fornecedor Sadia S/A, foi lançado no balanço patrimonial o valor de R$ 10.411,37, 
mas só encontrando duplicatas no valor de R$ 7.290,80, resultando numa diferença 
de R$ 3.120,57, originado um valor de ICMS normal a ser recolhido no valor de R$ 
530,50.  

 
Desta forma fazendo o recolhimento e anexando cópias do comprovante 

de pagamento e documento de arrecadação de receitas estaduais - DARE, fls. 
20/21. 

 
Além desse minucioso detalhe anexou cópia do livro diário do período de 

2010 que tiveram os devidos lançamentos de pagamentos destas respectivas 
duplicatas. 

 
Quanto ao exercício de 2011, conforme relatório elaborado relacionando 

duplicata por duplicata, anexando cópias das respectivas duplicatas, e 
demonstrando nos extratos bancários o pagamento, e anexando cópia do Livro 
Diário do período de 2012, com os devidos lançamentos de pagamentos destas 
duplicatas. 
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Ante o exposto, a peticionária solicita o cancelamento em parte do auto 
de infração. Considerando que não cometeu na sua totalidade a infração nele 
reclamada, anexa cópia da guia paga no valor não controverso de R$ 530,50,  mais 
cominações legais. 

 
O processo é encaminhado ao julgador de primeira instância para sua 

análise e a sentenciar. De início, faz despacho para sanear a incapacidade 
processual com base nos art.s, 20, 21, da Lei 1288/01, e, posterior ao autuante para 
saneamento a vista de seu parecer de fls. 431/432, ao alegar que as cópias do livro 
contábil não guardam características a comprovar a sua autenticidade, assim reveja 
a documentação apresentada e a legalidade dos livros contábeis, ora apresentados. 

 
Encaminhou-se de inicio o processo, á Agência de Atendimento, 

notificando o sujeito passivo, que comparece atendendo e regularizando a 
capacidade processual.  

 
E posterior ao auditor autuante. Este faz análise em parecer, após 

diligenciar, constata que os livros contábeis diários, estão efetivamente autenticados, 
devendo ser aceitos como prova. 

 
E manifesta que, na efetividade dos documentos registrados em 

contabilidade regular e tempestiva, que o presente auto de infração deve ser 
declarado improcedente. Fls. 477 dos autos. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença singular, apresenta seu 

relatório. E em fundamentos de fato e de direito, não há preliminar, e de mérito, 
entende que razão assiste à autuada. E que, não cabe a cobrança da reclamação 
tributária, entendendo que a Impugnante apresentou provas necessárias para tornar 
a reclamação tributária ineficaz. 

 
Diante do exposto, concede-lhe provimento e julga Improcedente a 

reclamação tributária deste auto de infração. 
 
Submete a decisão em sentença à apreciação do Colendo Conselho, nos 

termos do artigo 56 e 58 da Lei 1.288/01, alterado pela Lei 3.018/15. 
 
Perquirida a representação fazendária, que em sua análise, extrai-se de 

todo o exposto, em Impugnação e da decisão em sentença singular, nas razões 
esposadas, para este reexame necessário, que, há existência de provas mais que 
suficiente nos autos para comprovar as alegações da Impugnante. No exposto, 
manifesta-se pela manutenção da sentença singular. 

 
O Presidente do Contencioso Administrativo-Tributário, em despacho, 

encaminha o processo a Agencia de Atendimento do sujeito passivo, para dar 
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ciência da decisão em sentença de primeira instância, e do parecer/manifestação da 
Representação Fazendária. Que notificados ao sujeito passivo, através de Ar-correio 
e edital, este não comparece aos autos do processo, dentro do prazo delimitado. 

 
É em síntese o relatório, 
 
 

VOTO 
 

Vistos, analisados e discutidos o presente processo. Tem-se que a 
Fazenda Pública Estadual, por meio de seu agente auditor fiscal, reclama em 
lançamento efetuado através do contexto do auto de infração, a exigência de ICMS 
normal em presunção da omissão de vendas (saídas) de mercadorias tributadas, em 
saldo credor fictício fornecedores, constatado em levantamento da conta 
fornecedores. 

 
Imperativo que seja apresentado alguns procedimentos inerentes e 

decisivos para o resultado desta decisão, nesta corte administrativa, a que 
aduzimos; 

 
Mediante as alegações e argumentos, com os elementos probantes 

documentalmente juntados em Impugnação de fls. 17 a 424 dos autos, o Julgador 
de Primeira Instância, em despacho, solicita ao autuante para se manifestar quanto 
a cópias dos documentos apresentado em defesa. 

 
Solicitado a atender ao requerido pelo Julgador Singular, o autuante emite 

seu parecer após efetuar a analise dos elementos apresentados pela defesa, no que 
alude: 

 
“Portanto senhor julgador, tendo em vista o que determina o art. 45, 
I, da Lei 1.288 de 28 de dezembro de 2001, em que se exige que a 
impugnação deve ser instruída com os documentos em que se 
fundamentar, e considero que tais documentos devem possuir 
características inquestionáveis de sua autenticidade, entendo que os 
documentos apresentados pelo contribuinte, suprem apenas parte a 
sua falha e comprovada desorganização, pela não apresentação das 
duplicatas por ocasião da auditoria”. 
“Entendo também que a apresentação do Livro Diário, com 
assinatura do contador da empresa e do sócio, bem como o seu 
registro na Junta Comercial no tempo hábil, conforme exige a 
legislação afim, não devem ser consideradas como provas. É 
inequívocas que anulem o procedimento fiscal, devendo portanto, 
prevalecer a autuação”. Fls.432. (Grifo nosso) 

 
O julgador de primeira instância, não satisfeito com o parecer do 

autuante, para a formação da convicção desde juízo e na busca da verdade material 
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com o fito da justiça tributária, solicita que o autor do procedimento, a vista dos 
documentos e livros, ateste a autenticidade dos mesmos. 

 
E, novamente comparece o autuante em parecer de auditoria, fls. 475 a 

477, em cumprimento ao solicitado, trás ao que tece e diz: 
 

“E após a nossa diligência, conforme notificação ao sujeito passivo 
constatamos que os livros diários, estão efetivamente autenticados, 
devendo ser aceitos como prova, conforme cópias das autenticações 
anexadas a este processo”. (Grifo nosso) 

 
“Desta forma, só nos resta informar à Representação Fazendária, 
que após a constatação da efetividade dos documentos registrados 
na escrituração fiscal do sujeito passivo, em contabilidade regular e 
tempestiva, que o presente auto deve ser declarado improcedente.” 
Fls. 476/477. (Grifo nosso). 

 
E nesse sentido o sujeito passivo apresentou provas contundentes, vez 

que a empresa possui Escrituração Contábil regular em SPED Contábil - ECD, e 
tributada pelo lucro real, conforme pode-se constatar nos documentos juntados as 
fls. 369 a 424 e cópias do livro diário exercício 2010 as fls. 416 a 424 dos autos. 
Que, por si só é suficiente para tornar inválida a reclamação tributária. 

 
Analisadas estas alegações e argumentações de defesa apresentadas 

em Impugnação pelo sujeito passivo, nas contra razões e decisão proferida pela 
improcedência da exigência tributária, em sentença do julgador de primeira instância 
administrativa, e, em manifestação verbalizada pela representação fazendária, 
escrita e oralmente. 

 
O julgador singular, decidindo em sentença, desfavoravelmente à 

Fazenda Publica, submete ao duplo grau de jurisdição nos preceitos dos artigos 56, 
IV, “f”, Artigo 58, § único, Lei 1.288/01. Produzindo efeito somente depois de 
confirmada pelo COCRE. 

 
Desta forma, visto é tratar-se de reexame necessário, para ICMS normal 

constatado em presunção da omissão de vendas (Saídas) de mercadorias tributadas 
por meio do levantamento da conta fornecedor. De onde a presente lide se configura 
na autuação por presunção evidenciada do art. 21, I, “a”, Lei 1.287/01, de saídas de 
mercadorias, sem a emissão de notas fiscais (omitidas), também resultando na 
omissão de receitas pretéritas. 

 
Entretanto, também é de bom alvitre, noticiar as alegações e argumentos 

do sujeito passivo em Impugnação ao parecer de auditoria;  
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Que para o exercício de 2009, houve falha na contabilidade, no 
fornecedor Sadia S/A, foi lançado no balanço patrimonial o valor de 
R$ 10.411,37, mas só encontrando Duplicatas no valor de R$ 
7.290,80, resultando numa diferença de R$ 3.120,57, originado um 
valor de ICMS normal a ser recolhido no valor de R$ 530,50.  

 
Desta forma fazendo o recolhimento e anexando cópias Xerox do 
comprovante de pagamento e Documento de Arrecadação de 
Receitas Estaduais - DARE, fls. 20/21. 

 
Em uma analise perfunctória, vê-se claramente que o sujeito passivo trás 

aos autos suas demonstrações em documentos e na escrita contábil, fazendo 
referência a cada fornecedor e duplicata relacionada pelo autuante em seu 
levantamento fiscal, que originou as reclamações tributárias neste auto de infração, 
logrando êxito em ilidir parcialmente a exigência tributária de valor em campo 4.11, e 
no valor originário total a de campo 5.11 deste auto de infração.  

 
Diante de todo o exposto, neste reexame necessário, voto para modificar 

a decisão em sentença do julgador de primeira instância, em serem improcedentes 
estas exigências tributárias, deste auto de infração no 2013/000943, para julgar 
procedente em parte a reclamação tributária do valor originário em campo 4.11, 
condenando parte deste em R$ 530,50 (quinhentos e trinta reais e cinqüenta 
centavos), mais acréscimos legais. Apresentado documento de arrecadação – 
DARE as fls. 21 e comprovante de pagamento bancário as fls. 20, dos autos, assim, 
extinto pelo pagamento. E, absolvendo o sujeito passivo do valor remanescentes em 
campo 4.11 de R$ 12.174,12 (Doze mil cento e setenta e quatro reais e doze 
centavos), e do valor originário em campo 5.11 de R$ 40.306,50 (quarenta mil, 
trezentos e seis reais e cinqüenta centavos), na imputação que lhe foi dirigida 
através do auto de infração em apreço.  

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de 
primeira instância, julgar procedente em parte a reclamação tributária constante do 
auto de infração no 2013/000943 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 530,50 (quinhentos e trinta reais e cinquenta 
centavos), referente o campo 4.11 e extinto pelo pagamento;  e julgar 
improcedentes os valores de R$ 12.174,12 (doze mil, cento e setenta e quatro reais 
e doze centavos), referente o campo 4.11 e R$ 40.306,50 (quarenta mil, trezentos e 
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seis reais e cinquenta centavos), referente o campo 5.11. O Senhor Rui José Diel 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de 
Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya e 
Kellen C. Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos sete dias 
do mês de julho de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUROS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos nove dias do mês de outubro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente  

 
 
 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno 

Conselheiro Relator 
 


