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ACÓRDÃO Nº: 173/2008
PROCESSO Nº: 2007/7270/500495
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.950
RECORRENTE: V.A. DE SIQUEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: I – ICMS. É correta a exigência do estorno do crédito de ICMS por 
aproveitamento indevido. Entradas interestaduais oriundas de outras Unidades da 
Federação com a alíquota de 7%, aproveitado o crédito de ICMS com a aplicação 
da alíquota de 12%. Lançamento procedente. II – Multa Formal. Deixar de 
escriturar notas fiscais nos livros próprios constitui descumprimento de obrigação 
acessória. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 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 2007/003773 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 
1.234,41 (um mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), R$ 
1.967,56 (um mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e seis centavos), 
R$ 813,15 (oitocentos e treze reais e quinze centavos), R$ 132,04 (cento e trinta e 
dois reais e quatro centavos) e R$ 1.316,00 (um mil, trezentos e dezesseis reais), 
referente os campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 de março de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, no valor total de 
5.463,16 (cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) 
referente aproveitamento a maior de crédito do ICMS, relativo a notas fiscais de 
aquisição de mercadorias  referente aos exercícios de 2002, 2003, 2005 e 2006, e 
multa formal pela falta de registro de notas fiscais de mercadorias tributadas, no 
livro registro de entradas, referente ao exercício de 2005. 

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
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ao pagamento  dos créditos tributários nos valores de: R$ 1.234,41, campo 4.1, R$ 
1.967,56 campo 5.1, R$ 813,15 campo 6.1, R$ 132,04, campo 7.11, e R$ 
1.316,00, campo 8.11, acrescido das cominações legais

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este Conselho, argüindo em preliminar a nulidade 
do auto de infração, pela decadência, referente ao período de 01.01 a 31.06.2002, 
que o auto é considerado nulo por não determinar corretamente a liquidez do 
crédito tributário lançado, alega ainda, que não procede as infrações citadas, 
devido não haver provas materiais produzidas pelo Agente do Fisco, que sustente 
qualquer omissão com o propósito de descumprimento da legislação tributária, 
alega também, que os dados constantes da escrita fiscal, desde que devidamente 
autenticado, que são presumivelmente verdadeiros. Que a argüição de falsidade 
somente pode prosperar se fundada em provas contundentes e inequívocas. 
Requer a improcedência do auto de infração.

Em análise aos  autos e quanto a preliminar de decadência rejeito, pois o  
CTN é claro quando prevê que o direito só se extingue após o prazo citado, 
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia 
ter sido efetuado, senão vejamos : 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, 
contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
o lançamento poderia ter sido efetuado.

(...)

Portanto, em 1º de janeiro de 2002 começou a correr o prazo decadencial, 
tendo seu término ocorrido em 31 de dezembro de 2007. 

Como o auto de infração foi efetuado em 06.07.2007, entendo que o 
lançamento está correto.

Quanto ao o pedido de nulidade por indeterminação da liquidez do crédito 
tributário lançado não procede, pois foi juntado aos autos planilha de detalhamento 
dos estornos de crédito de ofício; não foi arquida falsidade da escrita fiscal, pelo 
contrário, os demonstrativos foram elaborados utilizando a escrita fiscal da 
empresa.
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Diante do exposto, voto confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância considerando o auto de infração 2007/003773 procedente, condenando o 
sujeito passivo da obrigação tributária a recolher o ICMS nos valores de: R$ 
1.234,41, (hum mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos) 
campo 4.1, R$ 1.967,56 (hum mil novecentos e sessenta e sete reais e cinqüenta 
e seis centavos), campo 5.1, R$ 813,15 (oitocentos e treze reais e quinze 
centavos), campo 6.1, R$ 132,04 (cento e trinta e dois reais e quatro centavos) 
campo 7.11, acrescido das cominações legais e multa formal no valor de R$ 
1.316,00 (Hum mil trezentos e dezesseis reais ) campo 8.11, acrescido de 
atualização monetária.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


