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ACÓRDÃO Nº:436/2009
PROCESSO Nº: 2006/6640/500280
REEXAME NECESSÁRIO: 2040
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: REFRIBALE COM. VAREJISTA DE REFRIGERAÇÃO E 
EMBALAGENS LTDA.

EMENTA: Passivo Fictício. Apresentação de Títulos. Vencimento no Exercício 
Seguinte - É ilegítimo o lançamento do crédito tributário que detecta no passivo 
obrigações vencidas no exercício seguinte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a sentença de primeira instancia, 
na parte que absolveu o sujeito passivo no valor de R$138.284,27 (cento e trinta e 
oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos). O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública . Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 02 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Fabíola Macedo de Brito.

VOTO: O contribuinte foi autuado pela escrituração contábil indicar a manutenção no 
passivo de obrigações já pagas (saldo credor fictício), permitindo a presunção de 
omissão de vendas de mercadorias tributáveis sem o pagamento do imposto, 
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção. Deverá recolher 
ao erário público estadual o ICMS na importância de R$138.293,51 (Cento e trinta e 
oito mil, duzentos e noventa e três reais e cinqüenta centavos), correspondente ao 
giro comercial no valor R$1.152.417,11 (um milhão e cento e cinqüenta e dois mil, 
quatrocentos e dezessete reais e onze centavos), relativo ao período de 01 de 
fevereiro de 2004 à 31 de dezembro de 2004, conforme constatado através do 
Levantamento da Conta Fornecedor  análise  do saldo de balanço. Obs: A base de 
cálculo  de R$1.152.417,11 (um milhão, cento e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e 
dezessete reais e onze centavos) foi reduzida  em 29,41% ( vinte e nove virgula 
quarenta e um por cento), conforme consta no campo 4.1 do auto de infração.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando preliminarmente cerceamento ao direito de defesa, uma vez que a 
autuação fora destinada via postal, que ocasionou perdas significativas no prazo de 
impugnação, deveria ter sido feita remetendo–se ou ao endereço do contribuinte ou 
pessoalmente ao representante legal. Requerendo–se desta forma a anulação da 
intimação inicialmente feita e o restabelecimento do prazo de impugnação.
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No mérito, requer que o auto de infração seja julgado improcedente e que as 
alegações não prosperem, tendo em vista que o auditor não apontou os documentos 
pagos que permaneciam em aberto, apenas transportou para o auto de infração o 
valor da conta fornecedores, em 31 de dezembro de 2004; não levou em 
consideração que tais obrigações seriam pagas a partir de janeiro de 2005, 
conforme apresentamos razão da conta fornecedores, fato é que tais obrigações não 
estavam pagas e o autuante não apontou, nem juntou o comprovante de 
pagamento, fazendo prova do alegado, com base nos documentos que seguem 
acostados.

A julgadora de Primeira Instancia, em análise aos autos, verifica que razão 
assiste ao autuante apenas em parte, quando constitui o crédito tributário pela 
existência do saldo fictício, pois a empresa apresentou um saldo credor no balanço 
patrimonial, em 31 de dezembro de 2004, no valor de R$1.152.417,11 e os títulos a 
serem liquidados no exercício seguinte somam um valor de R$ 1.152.340,11, 
ocorrendo um passivo fictício de apenas R$77,00, o que caracteriza omissão de 
registro de saídas de mercadorias tributadas.

A Representação Fazendária manifestou–se pela confirmação da decisão 
prolatada em seu parecer de fls.2.531, descrito no auto de infração em referência, 
do qual o sujeito passivo foi legalmente intimado, às fls. 2538.

Em analise aos autos, verifica-se despacho do Chefe do Contencioso 
Administrativo Tributário dando prosseguimento ao feito tão somente em relação a 
parte sujeita ao reexame necessário, relativo ao contexto 4.11, no valor de 
R$138.284,27, como proposto. 

Diante das provas devidamente apresentadas às fls. 2.459 a 2526, o 
contribuinte apresenta documentos que evidenciam a existência de títulos a serem 
liquidados no exercício seguinte, considerados pelo julgador singular, reconhecendo 
que o auto de infração é improcedente em sua maior parte. Diante de tais 
comprovações comungo do entendimento exposto na sentença monocrática.

De todo o exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
sentença de primeira instancia que absolveu o sujeito passivo no valor de 
R$138.284,27 (cento e trinta e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e 
vinte e sete centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário.


