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ACÓRDÃO Nº. : 333/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6040/502670
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.881
RECORRENTE : JUNIS LUIZ PEREIRA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.044.884-0

EMENTA: Levantamento da Conta Fornecedores. Omissão de Saídas de 
Mercadorias Tributadas. Passivo Oculto – Improcede o auto de infração quando 
lavrado com tipificação de infração legal inexistente. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento considerando que o 
art. 21 e seus incisos não prevê o passivo oculto como presunção de fato gerador, 
argüida pela REFAZ. No mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
2009/001594 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 
811,02 (oitocentos e onze reais e dois centavos), e R$ 1.297,00 (um mil, duzentos e 
noventa e sete reais), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O 
Senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Marivanes Beserra Cruz. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 15 dias do mês de setembro de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
2.108,02 (dois mil, cento e oito reais e dois centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, referente aos exercícios de 
2006 e 2005, lançados nos contextos 4 e 5, referente ao passivo oculto, conforme 
constatado por meio da conta fornecedores.

A autuada foi intimada por edital publicado no diário oficial número 3016, de 
16/11/2009, não compareceu ao processo, incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente.

Intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário tempestivo, não arguiu preliminar, no mérito, alega que o passivo 
oculto aparece na legislação tributária estadual como forma de presunção de 
omissão saídas pelo fato do contribuinte optar por não realizar os pagamentos de 
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seus fornecedores naquele exercício fiscal, sendo que uma vez existente 
fornecedores em aberto e existindo saldo de caixa suficiente para a quitação dos 
fornecedores, sem que isso ocasione estouro de caixa, é impossível se falar em 
presunção de omissão de saídas.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância para que seja julgado nulo o auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo que exige ICMS referente ao 
passivo oculto, entendo que a preliminar de nulidade do auto de infração por 
considerar que o art. 21 e seus incisos não prevê o passivo oculto como presunção 
de fato gerador, argüida pela REFAZ, não deve prevalecer, uma vez que a analise 
do mérito se torna mais relevante no presente caso.

No mérito, resta claro que o autor do procedimento teria que levar para a 
conta caixa o valor dos fornecedores em aberto, e havendo saldo credor de caixa, ai 
sim estaria comprovado que o contribuinte omitiu saída de mercadorias tributadas. 
Também resta claro no levantamento efetuado pela autoridade fiscal que diversas 
duplicatas comprovadamente teriam seu vencimento no exercício seguinte, portanto,
não há como prevalecer o presente auto de infração.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento considerar que o 
art. 21 e seus incisos não prevê o passivo oculto como presunção de fato gerador, 
argüida pela REFAZ. No mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
2009/001594 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 
811,02 (oitocentos e onze reais e dois centavos), e R$ 1.297,00 (um mil, duzentos e 
noventa e sete reais), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 22 
dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


