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ACÓRDÃO Nº: 229/2008
PROCESSO Nº: 2007/7100/500050
RECURSO VOLUNTÁRIO: 637
RECORRENTE: ITAFOS MINERADORA LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Aproveitamento indevido de crédito de ICMS. Quando a operação ou 
prestação for beneficiada com o crédito presumido, o estorno do crédito é 
obrigatório. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para confirmando a decisão de primeira instancia, julgar procedente  o auto de 
infração de n. 2007/001166 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$. 18.733,03 (dezoito mil, setecentos e trinta e três reais e 
três centavos), mais acréscimos legais. Participaram da sessão de julgamento os 
Conselheiros João Gabriel Spicker,  Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 11 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme descrito no Contexto 4.1 – Deixou de 
recolher o ICMS no valor de R$. 18.733,03 (dezoito mil setecentos e trinta e três 
reais e três centavos), sob o giro comercial de R$. 110.194,29 (cento r dez mil 
cento e noventa e quatro reais e vinte nove centavos) referente a parcela de 
dedução a maior registrado e declarado em livro próprio ocasionando em 
aproveitamento indevido de crédito presumido, em desatendimento ao 
estabelecido no termo de acordo n° 1501/2004, relativo ao período de 01/01/2005 
a 31/12/2005, conforme constatado através do Levantamento Básico do ICMS e 
Livro de Apuração do ICMS em anexo. 

O auditor atuante fez juntada do levantamento a fls.04, e dos documentos 
de fls. 05/30.

O contribuinte foi notificado por via direta, não apresentou impugnação, e 
conforme constatado a fls. 31, foi lavrado o termo de revelia.

A fls. 33/34 em 25/04/2007, o contribuinte apresentou impugnação, 
aduzindo; que o auditor fiscal laborou em erro ao efetuar a soma para calcular o 
estorno dos créditos de ofício.  
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Que o fato da intempestividade do recurso na esfera administrativa, por si 
só, não poderia ensejar a revelia, e o desconhecimento do recurso quando, 
comprovadamente e materialmente, fica às claras que o Auto de Infração que 
apurou um montante de ICMS a recolher, não corresponde à realidade dos fatos, e 
que a revelia no processo administrativo, não implica em confissão de fato na 
esfera judicial, admitindo prova em contrário.

Que se levando em consideração os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade que imperam no direito brasileiro e internacional, requereu a 
reconsideração da revelia, para que fosse julgado procedente o recurso 
administrativo, com a declaração de vício no montante apurado, autorizando o 
pagamento do DARE no valor calculado de R$. 3.927,96, acrescidos da multa e 
juros devidos, fez a juntada dos documentos de fls. 35/53.

Na sentença de primeira instancia a fls. 55/56 a julgadora aduziu que 
conforme previsto no artigo 57 da Lei n° 1.288/01, o sujeito passivo estava 
devidamente identificado, e a intimação por ciência direta foi válida, já a 
impugnação de fls. 33/34 foi intempestiva.

Julgou procedente o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário estampado na inicial mais acréscimo legal, e a 
penalidade sugerida no campo 4.15.

Notificada da sentença de primeira instância via AR, o contribuinte não se 
manifestou no prazo legal, conforme despacho de fls. 60.

As fls. 61/66, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, e as fls. 63 
requereu: que fosse o presente recurso recebido via fax e concedido o prazo legal 
de lei para juntada dos originais.

No recurso, diz, que no intuito de não deixar de recolher o que considera 
justo e fiel aos fatos apurados, providenciou cópia dos livros de Registro de 
Apuração do ICMS, relativo a Julho, Agosto e Setembro de 2005, e planilha de 
demonstração dos créditos apurados, na oportunidade da apresentação da 
primeira defesa, e que o montante devido, era o valor de R$. 3.927,96. 

A representação fazendária em sua manifestação a fls 78, recomendou pela 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração. 

Diante do acima exposto, e, considerando que o contribuinte não trouxe 
para os autos qualquer prova que pudesse invalidar a peça básica, conheço da 
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impugnação apresentada, nego-lhe provimento, para julgar PROCEDENTE o auto 
de infração n. 2007/001166, e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$. 18.733,03 (dezoito mil setecentos e trinta e três reais e 
três centavos), mas acréscimos legais.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


