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ACÓRDÃO Nº : 92/2010
PROCESSO Nº. : 2006/6140/500702
REEXAME NECESSÁRIO : 2.860
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : A. A. T. HATANO 
INSC. ESTADUAL : 29.060.310-2

EMENTA: Exigência Tributária. Não Concessão da Redução da Base de Cálculo. 
Exercício em que o Contribuinte Tinha Direito ao Benefício – Impossibilidade de 
prevalecer na totalidade a exigência que não exclui os valores relativos ao benefício 
da redução de base cálculo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração nº. 2006/002238 e absolver o 
sujeito passivo no valor de R$ 1.650,46 (um mil, seiscentos e cinquenta reais e 
quarenta e seis centavos), referente parte do campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães 
Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 13 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 5.611,87 
(cinco mil, seiscentos e onze reais e oitenta e sete centavos), por manter na conta 
fornecedores, conforme balanço patrimonial do exercício de 2004, obrigações 
inexistentes ou já pagas. Este procedimento caracteriza “passivo fictício”, que 
autoriza a presunção de omissão de saídas tributadas sem o pagamento do imposto.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação alegando que o auditor ao 
fazer o levantamento não levou em conta parte das duplicatas em seu poder, as 
quais foram quitadas no exercício de 2005, originadas do balanço patrimonial de 
2004, da conta fornecedores, ficando assim descaracterizado o passivo fictício.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 3.964,41, acrescido das 
cominações legais.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.
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Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 235, a chefe do CAT determina o prosseguimento do 
feito uma vez que a parte julgada inexigível está sujeita ao duplo grau de jurisdição 
nos termos dispostos no parágrafo único da Lei 1.288/2001.

Analisado e discutido o presente processo referente ao valor que fora julgado 
improcedente, sendo que o mesmo é que se encontra sob análise no momento, ao 
lavrar o auto de infração a autoridade fiscal não concedeu a redução da base de 
cálculo em 29.41% a que tem direito o contribuinte, fato este percebido pela 
julgadora de primeira instância, que em sua decisão excluiu da exigência o referido 
valor, decisão esta que entendo ser a mais acertada.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração nº. 
2006/002238 e absolvo o sujeito passivo no valor de R$ 1.650,46 (um mil, 
seiscentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), referente parte do campo 
4.11

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 06 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


