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ACÓRDÃO Nº : 309/2010
PROCESSO : 2009/6040/502915         
REEXAME NECESSÁRIO: 2.890
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : IRMÃOS MEURER LTDA
INSC. ESTADUAL : 29.058.617-8

EMENTA: Omissão de Saídas De Mercadorias Tributadas. Conta Caixa. Saldo 
Credor - Quando da constatação da existência de saldos credores na Conta Caixa 
deve ser considerado como base de cálculo para a exigência do imposto o maior
saldo verificado no período fiscalizado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração 2009/001757 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 35.899,22 
(trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), 
referente parte do campo 4.11, mais acréscimos legais e, absolver do valor de R$ 
71.882,24 (setenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro 
centavos), referente parte do campo 4.11. O COCRE conheceu do recurso e deu-
lhe provimento parcial. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Marivanes Beserra Cruz e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de setembro 
de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 107.781,46 (cento e sete mil,
setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), referente ao ICMS 
sobre omissão de receita, decorrente de saldo credor de caixa, relativo ao 
exercício de 2008, constatado por meio do Levantamento da Conta Caixa. 

A autuada foi intimada, por via postal, para pagar o crédito tributário ou 
apresentar impugnação, comparecendo ao processo, tempestivamente. 

A julgadora de primeira instância, considerou o auto de infração  procedente 
em parte condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
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tributário no valor de R$ 103.144,17, parte do valor exigido no contexto 4.11 e 
improcedente o valor de R$ 4.637,29, por entender que  só o saldo credor do mês 
de fevereiro/2008, no valor de R$ 116.460,52, compõe  a somatória dos demais 
saldos credores constatados.

A REFAZ recomenda a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ, 
a empresa  apresentou  recurso voluntário a este conselho alegando que o auditor 
utilizou-se de soma total para auferir o valor do auto de infração, enquanto que o 
correto seria ter pego somente o maior valor do dia 31/05/2008 para levantar o 
valor do ICMS, porque o saldo de um dia é transportado para compor o saldo do 
dia seguinte e assim sucessivamente, inclusive de um mês para outro.

A REFAZ manifestou novamente recomendando a reforma da decisão 
prolatada em primeira instância e a procedência em parte.

Em análise aos autos, verifica-se a ocorrência de saldo credor de caixa nos 
meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2008.

Ficou constatado que ao lavrar o auto de infração o autor do procedimento 
procedeu a somatória de todos os valores, para totalizar R$ 634.008,59
(seiscentos e trinta e quatro mil, oito reais e cinqüenta e nove centavos). No 
entanto, ao se levar em conta o saldo credor de maior valor do período fiscalizado, 
os valores menores automaticamente desaparecem. Fato este alegado pela 
autuada, cabendo-lhe razão, no que se refere ao saldo credor do mês de maio/08,
no valor de R$ 211.719,27 (duzentos e onze mil, setecentos e dezenove reais e 
vinte e sete centavos), para compor a base de cálculo do fato gerador presumido
deve ser considerado o maior saldo credor do período fiscalizado e não a 
somatória dos dias ou meses em que se apresentou o saldo credor.

A constatação na escrituração contábil da autuada de saldo credor de caixa 
caracteriza a presunção de ocorrência do fato gerador do imposto, nos termos do 
art. 21, inciso I, alínea “a” da Lei 1.287/01, senão vejamos:

Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do 
imposto, salvo prova em contrário:
I - o fato de a escrituração indicar:
a) saldo credor de caixa;
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b) a 

f)………………………………………………………...
Esse fato autoriza a presunção de saída de mercadoria ou prestação de 

serviço tributáveis desacobertados de documento fiscal.
Diante do exposto, em reexame necessário, voto por modificar a decisão de 

primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração 2009/001757 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
35.899,22 (trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e dois 

centavos), referente parte do campo 4.11, mais acréscimos legais e, absolver do 
valor de R$ 71.882,24 (setenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e 
quatro centavos), referente parte do campo 4.11. Conheço do recurso voluntário e 
dou-lhe provimento parcial.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
08 dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


