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ACÓRDÃO Nº.:405/2008
PROCESSO: 2007/6670/500170         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.169
RECORRENTE: CURTUME UNIÃO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Aproveitamento indevido de créditos. Documentos inidôneos. 
Inidoneidade dos documentos de arrecadação. Notas fiscais não constam do 
relatório de entradas no Tocantins. 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. 
2007/001219 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 35.449,02 (trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e 
dois centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, João Campos de Abreu, Elena Peres Pimentel 
e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 06 de maio 
de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
35.449,02 (Trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e dois 
centavos), referente ao aproveitamento indevido de crédito de ICMS, nas notas 
fiscais avulsas, emitidas supostamente pela Secretaria da Fazenda do Estado do 
Pará, uma vez que o Banco do Brasil, não confirmou a autenticidade dos 
comprovantes de pagamento do ICMS, o que constitui infração a legislação 
tributária, vedado assim o aproveitamento do crédito nessas operações e, por 
conseguinte se faz necessário a exigência do estorno do crédito aproveitado 
indevidamente, e não há o registro das referidas notas fiscais nos postos fiscais 
de entrada do Tocantins comprovando a circulação das mercadorias.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva incorrendo 
em revelia.

Os autos foram devolvidos ao autuante para saneamento que lavrou termo 
de aditamento, retificando a infração descrita no campo 4.13 do auto de infração 
juntando documentos enviados pelo Banco do Brasil. Fls. (44/45). 
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O contribuinte foi intimado por edital do termo de aditamento apresentou 
impugnação tempestiva alegando em síntese: que conforme se verifica pelos 
carimbos dos postos fiscais houve a circulação de mercadorias e 
consequentemente o direito a crédito; que não cabe discutir sobre a autenticidade 
do comprovante de pagamento, pois se este é falso, caberá ao fisco tomar 
providencias cabíveis contra o responsável pelo pagamento; que não poderá 
sofrer o estorno do crédito tributário, pois houve o fato gerador do ICMS, qual seja 
a circulação de mercadorias; que o auto é uma presunção júris tantum, sendo que 
o ônus da prova cabe ao fisco; que a multa aplicada tem efeito de confisco, 
ferindo os princípios constitucionais do não confisco e da proporcionalidade. Vem 
finalmente requerer que seja julgada procedente a defesa apresentada no sentido 
de declarar insubsistente a notificação fiscal por absoluta ausência de causa de 
pedir.

A julgadora 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 exigido na inicial mais acréscimos legais.

Intimado da sentença de primeira instância por edital o sujeito passivo 
apresentou recurso a este conselho onde repete as argumentações da 
impugnação.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que as notas 
fiscais em questão não constam no relatório de entradas por destinatário o que 
comprova que não houve a circulação das mercadorias.

Quanto ao recibo do recolhimento do imposto, o próprio órgão arrecadador 
não atesta a idoneidade dos documentos, também ficou constatado que os 
números do código de barra são idênticos em  todos os documentos de 
arrecadação apresentados pelo contribuinte.

Portanto para o aproveitamento do crédito de ICMS, faz-se necessário que 
todos os documentos sejam idôneos o que não acontece no presente caso, face a 
isso vejo ter agido acertadamente a julgadora de primeira instância quando julgou 
o auto de infração procedente.

Pelo exposto voto confirmando a sentença de primeira instância e julgo 
procedente o auto de infração nº. 2007/001219, e condenando o sujeito passivo 
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ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 35.449,02 (Trinta e cinco mil 
quatrocentos e quarenta e nove reais e dois centavos), mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


