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ACÓRDÃO Nº:382/2009
PROCESSO: 2006/6640/500279
REEXAME NECESSÁRIO: 2.673
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: EMBALE EMBALAGENS DE PLAST E PAPEL LTDA.

EMENTA: Manutenção no Passivo de Contas Já Pagas. Exibição de Documentos. 
Não Concessão da Redução da Base de Cálculo – Impossibilidade da exigência em 
sua totalidade quando o contribuinte apresenta documentos que ilidem parte do 
ilícito, e da não redução da base de cálculo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que absolveu o sujeito passivo no valor de R$ 5.424,33 (cinco mil, 
quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos). 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 e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
02 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: O contribuinte é autuado pelo fato de a escrituração contábil indicar 
suprimento de caixa não comprovado, pela manutenção no passivo de obrigações já 
pagas (saldo credor fictício), permitindo a presunção de omissão de vendas de 
mercadorias tributadas sem o pagamento do imposto. Ressalvada ao contribuinte a 
prova da improcedência da presunção. Deverá recolher ao cofre do erário público 
Estadual o ICMS na importância de R$ 8.400,50 (oito mil, quatrocentos reais e 
cinqüenta centavos), relativo ao exercício de 2003, conforme constatado por meio do 
levantamento da conta fornecedor análise de saldo de balanço.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, de folhas 20/26, 
alegando em síntese que os levantamentos técnicos possuem equívocos facilmente 
detectáveis através dos livros diários e razão e que inexiste o suprimento ilegal de 
caixa, que o total sintético da conta clientes ou falta de relação analítica de cliente 
não é prova de suprimentos de caixa, uma vez que tem saldo a receber de clientes e 
que o fisco não comprovou o pagamento; que o fisco não comprovou o pagamento 
das supostas obrigações pagas e não baixadas, também não comprovou a base de 
cálculo encontrada para cobrar o presente crédito tributário, que utilizou como meio 
de prova a presunção que não é prova jure et jure, que a presunção é meio de prova 
inidôneo.
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Em despacho de folhas 2.328, o chefe do CAT determina o retorno dos autos 
para saneamento, para que sejam organizados de modo a que os anexos I e II, de 
folhas 79 a 2327, permaneçam em apêndice aos autos principais, onde devem ser 
juntados os atos doravante praticados.

Às folhas 2329, a julgadora de primeira instância emite despacho 
encaminhando o processo à origem, para que se intime o sujeito passivo a exibir as 
cópias das duplicatas do exercício de 2003 (referente as notas fiscais de compras do 
final do exercício de 2003), que não constam do levantamento, de folhas 04 a 10, 
liquidadas em 2004 ou passivas de liquidação e a seguir retornar os autos ao CAT.

Às folhas 2601, a julgadora de primeira instância emite despacho solicitando 
ao chefe do CAT que o processo seja encaminhado à Assessoria Técnica, para 
verificar quais os documentos juntados, fls. 2332 a 2600, não constam do 
levantamento de folhas 04 a 10.

Às folhas 2610, a assessora técnica emite nota de esclarecimento.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 2.976,17.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 2622, o chefe do CAT considerando que a sentença 
de folhas 2611 a 2615 julgou improcedente parte do crédito tributário lançado no 
contexto 4.11, no valor de R$ 5.424,33, determina que se dê prosseguimento ao 
feito tão somente no valor absolvido.

Analisado e discutido o presente processo que trata da cobrança de ICMS, 
pelo fato de a escrituração contábil indicar a manutenção no passivo de obrigações 
já pagas.

Como se verifica nos autos, o contribuinte apresentou em seu balanço 
patrimonial de 31/12/2003, o valor de R$ 381.754,58 e os títulos a serem liquidados 
no exercício seguinte totalizam o valor de R$ 356.953,73, portanto, na verdade, 
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ocorrendo um passivo fictício de R$ 24.800,35, valor este que ainda goza do 
beneficio da redução da base de cálculo em 29,41%. 

Todos os fatos acima narrados foram percebidos pela julgadora de primeira 
instância que refez os cálculos e absolveu o contribuinte no valor de R$ 5.424,33.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que absolveu o sujeito passivo no valor de R$ 
5.424,33 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


