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ACÓRDÃO Nº: 185/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/503886
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.084
RECORRENTE: ROSALINO DA SILVA COSTA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA : ICMS. I -  Nulo o lançamento que não determina com precisão a 
matéria tributável. Falta de clareza na demonstração  do ilícito fiscal. II – É 
improcedente o lançamento que exige o estorno do crédito integral pelas entradas 
internas, quando as saídas subseqüentes forem beneficiadas com redução de base 
de cálculo, sendo que as entradas já estão reduzidas em 29.41%.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito no 
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar nulo o valor de R$ 
421,28(quatrocentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), referente o campo 
4.11 e improcedente o valor de R$ 830,64 (oitocentos e trinta reais e sessenta e 
quatro centavos), referente o campo 5.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker 
e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 31 de março 
de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor  total de  R$ 1.251,92  (Hum mil duzentos e 
cinqüenta e um reais e noventa e dois centavos), sendo o campo 4.1, pela falta de 
recolhimento do ICMS proveniente de aproveitamento indevido de crédito do ICMS, 
lançados nos meses 04 e 05 de 2002 no livro de apuração de ICMS,referente a 
ICMS de frete, não registrado no livro de apuração de ICMS e o campo 5.1 pela 
falta de recolhimento do ICMS proveniente de estorno a menor do crédito 
(entradas) do benefício fiscal optativo da redução da base de cálculo em 29,41% 
(nas saídas), reduzindo e estornando o crédito do ICMS na mesma proporção. 

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

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento  do crédito tributário constante na inicial. 
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este Conselho, argüiu a preliminar de prescrição 
do auto, visto que o fato gerador ocorreu em 2002 e o Art. 174 do CTN, diz que a 
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 anos. No mérito a 
Recorrente cita o valor cobrado no campo 4.1, no entanto, não faz contestação. 
Com relação ao assunto descrito no campo 5.1, a Recorrente alega que não foi 
observado o livro de entradas, quando da lavratura do auto, cujas notas fiscais do 
Estado, tinham sido lançadas com valor da base de cálculo reduzidas – código 
1102, assim, o cálculo do ICMS foi realizado sobre o total da base de cálculo, 
quando deveria fazê-lo tomando por base o código 2102 – mercadorias fora do 
Estado.

A REFAZ recomendou a  reforma da  sentença de primeira instância e a 
procedência parcial do auto de infração, por entender que o pedido da preliminar 
de prescrição é um equívoco, visto que a prescrição começa contar a partir do 
início da ação fiscal, sendo que a mesma teve início no mês 10/2007, ou seja a 
menos de 1 (um) ano, dessa forma o pedido não pode ser atendido, no entanto, 
quanto ao assunto do campo 5.1, verificou que no levantamento, fls. 04 e no 
demonstrativo fls. 05, o valor total dos créditos de R$ 10.380,26, refere-se às 
entradas internas e interestaduais, onde o cálculo para o estorno de 29,41%, foi 
realizado sobre os dois valores (demonstrativo fl.s 05), quando deveria ter sido 
calculado apenas sobre as entradas interestaduais, visto que sobre as entradas 
internas as notas fiscais já possuem a redução da base de cálculo, dessa forma, 
entende que o valor reclamado sobre estorno de crédito de entradas internas não 
deve prevalecer.

Ao analisar os autos,  quanto a  preliminar de prescrição, rejeito, porque  a 
prescrição começa contar a partir do início da ação fiscal, sendo que a mesma teve 
início no mês 10/2007, ou seja, a menos de 1 (um) ano, dessa forma o pedido não 
pode ser atendido, quanto ao mérito, referente ao contexto 4.1, observa-se  que 
refere-se a falta de recolhimento do ICMS proveniente de aproveitamento indevido 
de crédito de ICMS lançados nos meses 04 e 05/2002 na coluna outros créditos do 
livro de apuração de ICMS, referente a ICMS “frete”, não registrado no livro registro 
de entrada. 

O agente fiscal não demonstrou claramente o ilícito fiscal cometido, 
procurando elucidar melhor os fatos, não apresentou nenhuma cópia  dos livros, os 
quais consta o aproveitamento indevido, sendo assim, entendo que a exigência do 
crédito tributário constituído pela Fazenda Pública não deve prevalecer neste 
contencioso. 
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A consistência do auto de infração está no levantamento que o embasa e 
nas provas carreadas aos autos. Neste caso, não restou demonstrada a ocorrência 
do fato gerador do tributo ou da obrigação tributária, cerceando o direito de defesa 
do contribuinte.

Quanto ao contexto 5.1, o motivo da autuação fiscal foi o fato da recorrente 
ter aproveitado indevidamente crédito, proveniente de estorno  a menor de crédito 
das entradas  internas e interestaduais, entretanto após analisar os autos, entendo 
que o procedimento adotado pela empresa quanto ao  estorno dos créditos das 
entradas interestaduais na mesma proporção da redução das saídas está correto e 
não sendo válido a exigência tributária  do autuante quando exige o estorno dos 
créditos das entradas internas, por já ter ocorrido a redução de 29,41%, conforme 
pode se observar no demonstrativo de fls. 05.

Face ao exposto, e por tudo que dos autos consta, entendo que a exigência 
do crédito tributário constituído pela Fazenda Pública não deve prevalecer neste 
contencioso. Diante dessa constatação, voto pela reforma da decisão prolatada em 
primeira instância, considerando o auto de infração nº 2007/004819 no valor de 
421,28 (Quatrocentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) campo 4.11. nulo, 
e improcedente no valor de R$ 830,64 (oitocentos e trinta reais e sessenta e quatro 
centavos) do campo 5.11.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


