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ACÓRDÃO Nº: 163/2008
PROCESSO Nº : 2007/6670/500206          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6958
RECORRENTE: CURTUME ZEBLUE TDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa formal. Aquisição de produtos com notas fiscais inidôneas. 
Caracterização de infração acessória. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
nº 2007/002404 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário o 
valor de R$64.582,50 (sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e 
cinqüenta centavos), mais acréscimos legais. Voto divergente do Conselheiro
Raimundo Nonato Carneiro. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. 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 06 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito 

VOTO: A empresa foi autuada a recolher Multa Formal na importância de 
R$64.582,50 (sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois  reais e cinqüenta 
centavos), sobre as notas fiscais de entradas relacionadas na solicitação de 
verificação fiscal nº 001/05 – DRE de Colinas, emitida pela firma Center Couros 
Ltda., que o CNPJ constante dessa empresa é inválido, conforme consulta a 
Receita Federal e Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão, sede da 
empresa e sem comprovante de circulação dos Postos Fiscais de fronteira entre 
estes Estados da Federação e sem apresentação de provas de pagamento 
antecipado do ICMS, relativo ao período de 14 à 17/12/2004.  

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que o agente do fisco a 
ocorrência de aproveitamento indevido de crédito a partir da utilização de 
documentos inidôneos emitidos pela empresa Center Couros Ltda., pois ocorreu 
equívoco em seus levantamentos físicos e contábeis. A autuada não praticou 
nenhuma irregularidade e nem fez uso de crédito fundado em suposta notas fiscais 
inidôneas, agindo dentro da lei. É portadora do TARE onde garante o recolhimento 
de apenas 2% nas operações de saídas, o que torna descabida a alegação de que 
a utilizado documentos fiscais inidôneos, por falta de interesse. Requer a 
improcedência do feito.  
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Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda decorre da constatação que 
a autuada adquiriu produtos acobertados com notas fiscais inidôneas. Que a 
alegação que o Fisco não conseguiu comprovar a inidoneidade das notas fiscais 
apontadas, são inconsistentes pois o Fisco do Estado do Maranhão, não foram 
encontrados os dados cadastrais da empresa vendedora e que estas notas fiscais 
de entradas foram lançadas no registro de entradas da autuada. Entende correta a 
lavratura do presente auto de infração. Julga procedente para condenar ao 
pagamento da multa formal lavrada.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os mesmos 
argumentos, expendidos na impugnação.        

A Representação Fazendária, em seu parecer, manifesta pela procedência 
do auto de infração.

Efetivamente o contribuinte adquiriu produtos acobertados com notas fiscais 
inidôneas, e em suas alegações nada consegue provar a seu favor. Provado ficou, 
através da ação envolvendo a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, que as 
notas fiscais, inclusive os selos fiscais não são operações idôneas.

A legislação tributária estadual, diz sobre isso, como segue:

Art. 43. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos 
fiscais, o documento que:

I – ...

III – o remetente da mercadoria ou prestador do serviço 
ou o seu destinatário ou usuário, se contribuinte do 
imposto, não esteja regularmente inscrito no cadastro 
de contribuintes do Estado, CAD-ICMS;

(da Lei nº 1.287/2001)

Com estas considerações entendo que o crédito tributário lançado pelo 
agente do fisco, é eficaz e deve prevalecer neste Contencioso, pois não foi ilidido 
em nenhum momento.   

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
nº 2007/002404 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário o 
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valor de R$64.582,50 (sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e 
cinqüenta centavos), mais acréscimos legais.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


