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ACÓRDÃO Nº : 336/2009
PROCESSO Nº : 2009/6040/500989
REEXAME NECESSÁRIO : 2.869
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : WELFARE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.064.361-9

EMENTA: Levantamento da Conta Fornecedores. Manutenção no Passivo de 
Obrigações Inexistentes. Saídas de Mercadorias Tributadas sem o Devido Registro. 
Redução da Base de Cálculo Não Concedida – Constata-se omissão de saídas de 
mercadorias tributadas quando mantido no passivo obrigações pagas, sendo 
obrigatória a redução da base de cálculo quando de direito.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração 2009/000537 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 2.710,23 (dois mil, 
setecentos e dez reais e vinte e três centavos), R$ 2.598,04 (dois mil, quinhentos e 
noventa e oito reais e quatro centavos), R$ 2.952,13 (dois mil, novecentos e 
cinqüenta e dois reais e treze centavos), referentes a parte do campo 4.11 e os 
campos 5.11 e 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; conforme Termo de 
Aditamento de fls. 141/142; e absolver do valor de R$ 1.129,16 (um mil, cento e 
vinte e nove reais e dezesseis centavos), referente parte do campo 4.11. O COCRE 
conheceu e negou provimento ao Recurso Voluntário. O Senhor Juscelino Carvalho 
de Brito 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 
22 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$ 
6.510,59 (seis mil, quinhentos e dez reais e cinqüenta e nove centavos), referente a 
omissão de vendas de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
conforme levantamento da conta fornecedores, relativo aos exercícios de 2005 a 
2007, lançados nos contextos 4 a 6, respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando que o 
auditor cometeu alguns equívocos e relacionou indevidamente algumas duplicatas 
cujas notas fiscais foram lançadas no exercício seguinte, uma vez que as 
mercadorias só chegaram no referido exercício, portanto, entende que os créditos 
tributários devem ser cancelados.
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Às folhas 138/139, a julgadora emite despacho determinando o retorno dos 
autos a origem para saneamento.

Às folhas 141/142, a autora do procedimento emite termo de aditamento 
alterando os campos 4.1; 4.8 para R$22.584,70; 4.11 para R$ 3.839,39; 5.8 para R$ 
15.282,64; 5.11 para R$ 2.598,04; 6.1; 6.8 para R$ 17.365,52; 6.11 para R$ 
2.952,13; alterando também os campos 4.13; 5.13 e 6.13 do auto de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação com os mesmos termos anteriores.

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 dos créditos tributários nos valores de R$ 2.710,23, 
parte do campo 4.11 do termo de aditamento de folhas 141/142; R$ 2.598,04, 
campo 5.11 do aditivo de folhas 141/142 e no valor de R$ 2.952,13, campo 6.11,
conforme termo de aditamento de folhas 141/142 e absolvendo o valor de R$ 
1.129,16, parte do campo 4.11 do termo de aditamento de folhas 141/142.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente intimado e notificado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário 
com as mesmas alegações da impugnação.

A Representação Fazendária, em nova manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo resta claro que no 
levantamento da conta fornecedores foram relacionadas notas fiscais emitidas em 
um exercício e pagas no exercício seguinte, porém, registradas no exercício de sua 
aquisição como sendo de compras à vista, fato este que leva a presumir que ouve 
omissão de saída de mercadorias tributadas.

Porém, ao lavrar o auto de infração a autoridade fiscal, não concedeu a 
redução da base de calculo em 29,41% a que tem direito o contribuinte relativo ao 
exercício de 2005, fato este percebido pela julgadora de primeira instância que em 
sua sentença concedeu a referida redução.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, para julgar procedente em parte o auto de infração 2009/000537 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
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R$ 2.710,23 (dois mil, setecentos e dez reais e vinte e três centavos), R$ 2.598,04 
(dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e quatro centavos), R$ 2.952,13 (dois 
mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e treze centavos), referentes a parte do
campo 4.11 e os campos 5.11 e 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; 
conforme Termo de Aditamento de fls. 141/142; e absolver do valor de R$ 
1.129,16 (um mil, cento e vinte e nove reais e dezesseis centavos), referente parte 
do campo 4.11.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


