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ACÓRDÃO Nº: 212/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/502489          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7027
RECORRENTE: FAIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Aproveitamento indevido de crédito do ICMS. Não ocorrência de 
estorno de crédito do imposto nas operações de entradas. Operação não 
amparada com beneficio fiscal. 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 
2007/0003195 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
nos valores de R$2.321,93 (dois mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e três 
centavos) e R$3.638,96 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e seis 
centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. Os Srs. Daniel Almeida Vaz e Gaspar Maurício Mota de Macedo fizeram 
sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 14 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS, nos contextos seguintes: 
Contexto 4: A importância de R$2.321,93 (dois mil, trezentos e vinte e um reais e 
noventa e três centavos), referente à aproveitamento indevido de crédito do 
imposto, por não ter estornado crédito de ICMS nas entradas de mercadorias, em 
vendas (saídas) mercadorias atacado com o aproveitamento de crédito 
presumido, benefício fiscal concedido ao ramo atacadista, dentro dos preceitos do 
TARE nº 1088/01 e aditivo 04/03, conforme demonstrativo, relativo ao período de 
01/01 à 31/12/2005.
Contexto 5: A importância de R$3.638,96 (três  mil, seiscentos e trinta e oito 
reais e noventa e seis centavos), referente à aproveitamento indevido de crédito 
do imposto, por não ter estornado crédito de ICMS nas entradas de mercadorias, 
em vendas (saídas) mercadorias atacado com o aproveitamento de crédito 
presumido, benefício fiscal concedido ao ramo atacadista, dentro dos preceitos do 
TARE nº 1088/01 e aditivo 04/03, conforme demonstrativo, relativo ao período de 
01/01 à 31/12/2006.
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Termo de revelia foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
impugnação e o não pagamento do crédito tributário reclamado pelo Erário 
Estadual, fls. 13 dos autos.

Nos termos do art. 47 da Lei nº 1.288/2001, o sujeito passivo é considerado 
revel, presumindo-se verdadeiro o crédito fiscal exigido, passando a análise de 
direito conforme termo do art. 57 do mesmo diploma legal, que o contribuinte está 
perfeitamente identificado. Que os documentos juntados aos autos comprovam 
que as notas fiscais foram emitidas com quantidades inferiores ao real volume da 
operação, gerando o recolhimento a menor do imposto devido. Conclui, julgando 
procedente o auto de infração.

O contribuinte apresenta recurso voluntário, argumentando que a sentença 
por força da revelia, presumiu verdadeira a matéria fática alegada pelo autuante, 
julgando procedente o auto de infração, mas que o recurso fora postado no prazo 
legal, que por isso não pode considerar a revelia alegada. 

Representação Fazendária, recomenda a manutenção da sentença de 
primeira instância, pela procedência do feito.

O contribuinte comercializa produtos tributados e sujeitos ao regime de 
substituição tributária, o crédito presumido, de acordo com o a cláusula nona 
do termo aditivo nº 04/2003, ao TARE nº 1.088/2001, se aplica somente nas 
saídas tributadas. E o percentual relativo ao crédito presumido deve ser 
estornado conforme cláusula décima do mesmo dispositivo legal. 

Para as mercadorias com substituição tributária, a legislação veda esse 
aproveitamento do crédito do imposto.   

Os argumentos expendidos na impugnação e no recurso, não puderam 
serem acatados, pois nada conseguiu ilidir o procedimento. Com essas 
considerações entendo correto o procedimento e deve ser mantido neste 
Contencioso.

De todo exposto, 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 2007/0003195 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário nos valores de R$2.321,93 (dois mil, trezentos e 
vinte e um reais e noventa e três centavos) e R$3.638,96 (três mil, seiscentos e 
trinta e oito reais e noventa e seis centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais.
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É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


