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ACÓRDÃO Nº: 129/2008
PROCESSO : 2006/6490/500360         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6929
RECORRENTE :CLAUDINO S.A LOJA DE DEPARTAMENTO
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: I- ICMS. Aproveitamento indevido de crédito. Registro de notas fiscais de 
entradas sem a devida apresentação ao fisco. II- Multa formal. Registro de notas 
fiscais de saídas com a devida  apuração do imposto não apresentadas ao fisco. 
Lançamento procedente. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de decadência, referente os contextos 4 e 5, argüida pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº. 2006/002885 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 1.733,22 (um mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e 
dois centavos), R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais), R$ 20.514,56 
(vinte mil, quinhentos e quatorze reais e cinqüenta e seis centavos) e R$ 5.248,11 
(cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e onze centavos), referente os campos 
4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 28 de fevereiro 
de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker.

VOTO: A empresa foi autuada por aproveitar indevidamente o crédito de ICMS na 
importância de R$ 42.495,89 (Quarenta e dois mil quatrocentos e noventa e cinco 
reais e oitenta e nove centavos), referente aos campos 4.11; 6.11 e 7.11,  relativo aos 
exercícios de 2001,  2002, e no periodo de 01/01/2003 à 30/04/2003 e em multa 
formal na importância de R$ 2.760,00 (Dois mil setecentos e sessenta reais), 
referente às operações de saída de mercadorias tributadas registradas nos livros 
fiscais próprios sem a devida apresentação das notas fiscais.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação por meio de pessoa sem 
capacidade processual.
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Os autos foram devolvidos a delegacia de origem para o sujeito passivo sanar 
a incapacidade processual, sendo o contribuinte intimado.

O contribuinte comparece aos autos com impugnação, argüiu preliminar de 
decadência referente aos contextos 4.1 e 5.1 do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação nega-lhe provimento 
e julga o auto de infração procedente condenando o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários exigidos na inicial, mais cominações legais.

Intimado da decisão de primeira instância o contribuinte comparece aos autos
com recurso voluntário, onde contesta a decisão de primeira instância que ao 
contrario do que foi sustentado na decisão de primeira instância o ICMS é sim um 
tributo sujeito à homologação; que feita à declaração e recolhido o valor declarado, 
inicia-se o prazo decadencial de 5 anos para que a administração publica, em caso de 
discordar da declaração do contribuinte, possa constituir crédito tributário que entenda 
devido.

No mérito argumenta que manter a decisão de primeira instância que 
reconheceu expressamente o atendimento por parte do contribuinte aos preceitos 
legais existentes para o caso de extravio da documentação fiscal, mas que alegou 
que tal fato não afasta a obrigação da guarda é fazer letra morta e negar a vigência 
aos dispositivos legais existentes na legislação uma vez que a recorrente cumpriu 
com as determinações da legislação, uma vez que, ao tomar ciência da perda das 
notas fiscais, providenciou o competente boletim de ocorrência. Ressalta que para a 
melhor interpretação do Art. 9 do RICMS leva a concluir que o presente auto de 
infração deve ser julgado improcedente.

Pelo exposto vem requerer que este Egrégio Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais se digne em receber o presente recurso suspendendo a 
exigibilidade do Crédito Tributário conforme art. 151 inciso III do CTN assim como 
acolhe-lo para julgar totalmente improcedente a presente autuação.

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

Analisado e discutido o presente processo pode-se constatar que o contribuinte 
aproveitou créditos de ICMS ao lançar notas fiscais de entradas, 
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porém não apresentou as referidas notas fiscais ao fisco o que leva a presumir um 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS .

Em referencia a autuação lançada no contexto 5 o contribuinte registra notas 
fiscais de saídas de mercadorias, cujo imposto está devidamente apurado porem 
também não apresenta as referidas notas fiscais ao fisco, o que ocasionou a 
aplicação de multa formal por descumprimento de obrigação acessória.

Ante ao exposto vejo ter agido acertadamente a julgadora de primeira instância 
quando julgou procedente o auto de infração em sua totalidade.

Portanto voto pela manutenção da sentença de primeira instância e julgo 
procedente o auto de infração nº. 2006/002885, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.733,22 (Hum mil setecentos e 
trinta e três reais e vinte dois centavos), R$ 2.760,00 (Dois mil setecentos e sessenta 
reais), R$ 20.514,56 (Vinte mil quinhentos e quatorze reais e cinqüenta e seis 
centavos) e R$ 5.248,11 (Cinco mil duzentos e quarenta e oito reais e onze 
centavos), todos os valores acrescidos das cominações legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos      
02 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


