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ACÓRDÃO Nº: 014/2008
PROCESSO Nº : 2006/6140/500253          
REEXAME NECESSÁRIO: 1822
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: PORTO REAL ATACADISTA S/A.

EMENTA: ICMS. Aproveitamento indevido de crédito do imposto. Notas fiscais de 
aquisição sem o carimbo dos postos fiscais. Constatação  de lisura nas operações 
de aquisição dos produtos, com registro desses documentos. Lançamento 
improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2006/000884 e absolver o 
sujeito passivo em relação aos valores de R$21.106,09 (vinte e um mil, cento e 
seis reais e nove centavos) e R$128.537,09 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e 
trinta e sete reais e nove centavos), referente os contextos 4.1 e 5.1, 
respectivamente. Os Srs. Ricardo Shiniti Konya e Marcelo Cláudio Gomes fizeram 
sustentações orais pela  Fazenda Pública e sujeito passivo, respectivamente. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 de fevereiro de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar por deixar de ICMS, nos contextos 
seguintes:
1º contexto: A importância de R$ 21.106,09 (vinte e um mil, cento e seis reais e 
nove centavos), referente a aproveitamento indevido de crédito do imposto, 
oriundos de documentos fiscais de contribuinte localizados em outra unidade da 
federação, relativo ao período de 01/12 à 31/12/2003, conforme constatado 
através de Levantamento Básico do ICMS. 
2º contexto: A importância de R$ 128.537,09 (cento e vinte e oito mil, quinhentos 
e trinta e sete reais e nove centavos), referente a aproveitamento indevido de 
crédito do imposto, oriundos de documentos fiscais de contribuinte localizados em 
outra unidade da federação, relativo ao período de 01/12 à 31/12/2004, conforme 
constatado através de Levantamento Básico do ICMS. 
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O contribuinte apresenta Impugnação, dizendo em preliminar que a multa é 
arbitrária e ilegal, que não pode prevalecer, pois fere princípios constitucionais, 
cita Cretella Júnior, Vitório Cassone e Sacha Calmon. Fala também sobre 
cerceamento ao direito de defesa, pois cita os valores da base de cálculo, como 
se fossem 17%, destoando do contexto em que está inserido. Também fala da 
tipificação incorreta da infração cometida, relativo aos dois contextos, citando o 
art. 45, inços XVIII, art. 32, § 1º, art. 46, art. 146 e seu parágrafo único, todos da 
Lei nº 1.287/2001. Sobre o mérito, diz que a circulação das mercadorias 
constantes no referido auto, ocorreu tendo apenas como fato, o não carimbo do 
posto fiscal, o que caso haja previsão legal, seria passível de multa e não de 
glosar o crédito legítimo da recorrente. Requer a improcedência do feito.

A Julgadora converte o processo em diligência para que o autor do 
procedimento ou seu substituto, retifique a base de cálculo e as alíquotas 
descritas no campos do auto de infração. Termo de aditamento foi juntado aos 
autos, sem contudo alterar os valores originais do tributo.

Em nova manifestação, a autuada, ratifica os termos da impugnação, 
falando que nada alterou visto que mudou somente a forma de falar a mesma 
coisa, querendo descaracterizar ser a ausência do visto do posto fiscal.

Sentença foi lavrada, onde falando sobre as preliminares levantadas, que o 
contribuinte tem direito do imposto anteriormente cobrado nas operações que 
tenha resultado a entradas das mercadorias. Que este imposto cobrado com 
alíquota de 7% e 12% dependendo o estado de origem. Que quando há estorno 
de crédito dessas operações, deve-se observar a origem desses créditos. Que ao 
levar estes valores para o auto de infração o auditor informou que a alíquota é de 
17% e base de cálculo diferente do que consta do referido auto de infração. 
Instado a retificar, este optou por alterar os termos do contexto 4.1 e 5.1, não 
fazendo as alterações propostas, ocorrendo assim cerceamento ao direito de 
defesa, deste modo entende nulo o procedimento. 

A Representação Fazendária, em parecer, manifesta pela manutenção da 
sentença de primeira instância, que mantêm a nulidade do auto do infração, para 
que outro seja lavrado na forma legal. 

A autuada apesar de devidamente intimada, não se manifestou.
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O contribuinte junta cópia dos livros registro das entradas, comprovando os 
lançamentos das notas fiscais relativa ao processo em questão.

O COCRE em reunião ocorrida em 04/09/2007, decidiu converter o 
processo em diligência para que a Diretoria de Fiscalização informe se as 
operações fiscais junto ao SINTEGRA são idôneas e que o contribuinte exiba os 
originais das notas fiscais aludidas. Em resposta a solicitação a Coordenação de 
Fiscalização, constata a legitimidade de quase a totalidade das operações junto ao 
SINTEGRA. Ressalvando algumas notas fiscais, que foram citadas no parecer. O 
contribuinte junta as notas fiscais originais.

O direito ao crédito é fato após a reforma tributária ocorrida ainda em 1965. 
Desse período até os dias de hoje, isso virou um principio, chamado princípio da 
não-cumulatividade do imposto, para as operações com ICMS e o IPI, este a nível 
federal. A Constituição Federal, foi mais além, permitindo a ampliação desse 
instituto.

É bem verdade que o contribuinte não agiu corretamente e pode com isso 
ter infringido a legislação tributária estadual. Mas, agora vir retirar um direito 
líquido e certo, não é correto e nem legítimo, tal operação.

No direito administrativo, onde está inserido o julgamento deste processo, 
as formalidades precisam e necessitam que sejam em instantes serem esquecidos 
para dar lugar a verdade material. E isso, foi o que mais pesou no julgamento 
desse feito, pois ficou comprovado a lisura do contribuinte nessas operações. 
Comprovou o lançamento, comprovou a aquisição dos produtos.  

Portanto, entendo que neste processo, o correto é a improcedência do auto 
de infração, pelo suposto aproveitamento indevido de crédito do imposto. 

De todo exposto e com base na legislação acima citada, no mérito, 
reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração nº 2006/000884 e absolver o sujeito passivo em 
relação aos valores de R$21.106,09 (vinte e um mil, cento e seis reais e nove 
centavos) e R$128.537,09 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais 
e nove centavos), referente os contextos 4.1 e 5.1, respectivamente.
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É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


