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ACÓRDÃO Nº.:535/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6040/504433
REEXAME NECESSÁRIO: 2331
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: LOJA DO BORRACHEIRO COMERCIAL LTDA. - ME

EMENTA: ICMS. Levantamento da conta fornecedores apresenta passivo fictício. 
Juntada de duplicatas pagas no exercício seguinte. Lançamento improcedente.

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 julgou improcedente o auto de infração nº 2007/005377. O COCRE 
por unanimidade conheceu e por maioria deu provimento ao recurso voluntário 
para julgar improcedente o auto de infração no valor de R$ 3.361,11 (três mil, 
trezentos e sessenta e um reais e onze centavos), relativo o campo 5.11. Voto 
contrário da Conselheira Elena Peres Pimentel. Os Srs. Ricardo Shiniti Konya e 
Daniel Almeida Vaz fizeram sustentações orais pela Fazenda Pública e o 
Interessado, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 15 
de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
3.862,19 (Três mil oitocentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos), 
conforme apurado via levantamento conta fornecedores análise do saldo passivo 
fictício, não constatando o efetivo pagamento no exercício seguinte e valores 
devido a frete efetivamente pago no exercício corrente, relativo aos exercícios de 
2005 e 2006, lançados nos contextos 4 e 5 respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação onde diz que os 
levantamentos anexos à impugnação comprovam a origem dos saldos de 
fornecedores em aberto, identificando cada fornecedor, a origem dos saldos a 
pagar, o valor dos pagamentos e saldo em aberto para o exercício seguinte; que 
traz anexo ao levantamento as notas fiscais que geraram os saldos a pagar e 
referidos pagamentos de quitação dos fornecedores no valor exato do saldo 
declarado contabilmente em cada periodo; não bastasse isso as cópias de seus 
respectivos pagamentos no exercício subseqüente dão prova irrefutável de que a
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe provimento 
parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 3.361,11 (Três mil 
trezentos e sessenta e um reais e onze centavo), do campo 5.11 acrescido das 
cominações legais e absolveu no valor de R$ 501,08 (quinhentos e um reais e oito 
centavos referente ao campo 4.11, submetendo sua decisão ao COCRE.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário 
a este conselho repetindo as argumentações da impugnação e novamente junta 
planilhas e documentos as folhas 103/182.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instancia e julgar o auto de infração
procedente em parte.

Visto analisado e discutido o presente processo verificou-se que o sujeito 
passivo trouxe aos autos documentos, como duplicatas a vencer, fato este que 
descaracterizou parte da exigência tributária, a julgadora de primeira instância face 
aos documentos juntados julgou o auto de infração procedente em parte.

Em seu recurso o contribuinte junta duplicatas quitadas no exercício 
seguinte ao que gerou a reclamação pelo fisco.

Face a isso em reexame necessário, voto confirmando a decisão de primeira 
instância na parte que julgou improcedente o auto de infração nº 2007/005377. E 
conheço e dou provimento ao recurso voluntário para julgar improcedente o auto 
de infração no valor de R$ 3.361,11 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e 
onze centavos), relativo o campo 5.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


