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ACÓRDÃO Nº:507/2008
PROCESSO Nº: 2008/7000/500120 
IMPUGNAÇÃO: 53
IMPUGNANTE: VALDEZ CUNHA DA SILVA
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Aproveitamento indevido de crédito.  É procedente o lançamento que 
estorna créditos de ICMS, apropriados pelo contribuinte sem sustentação legal. 
Falta de estorno proporcional à  redução da base de cálculo das saídas. 
Lançamento procedente em parte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa por obscuridade do 
método de apuração da infração denunciada, argüida pela Recorrente. Voto 
contrário do conselheiro João Gabriel Spicker. No mérito, por unanimidade, 
conhecer da impugnação e dar-lhe provimento parcial para, julgar procedente em 
parte o auto de infração nº 2008/000896 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 69,19 (sessenta e nove reais e 
dezenove centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais, e 
improcedente o valor de R$ 83,30 (oitenta e três reais e trinta centavos), referente 
o campo 4.11. Os Srs. Vanderley Aniceto de Lima e Ricardo Shiniti Konya fizeram 
sustentações orais pela Impugnante e Fazenda Pública, respectivamente. 
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 12 de agosto de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 152,49 (cento e cinqüenta e dois 
reais e quarenta e nove centavos), por não recolher o ICMS, decorrentes do 
estorno de crédito a menor, do benefício optativo da redução da base de cálculo 
de 29,41%, nas saídas, sendo o estorno proporcional a este, conforme constatado 
levantamento básico do ICMS, no exercício de 2005.

A autuada foi intimada por via postal, desistindo da impugnação,  apresenta 
recurso voluntário direto à Presidência do  Conselho de Contribuintes com as 
seguintes alegações: em preliminar o Cerceamento ao direito de defesa em face 
de sua obscuridade, o levantamento básico do ICMS não é o melhor caminho 
para apontar infrações, como se vê houve um estorno de crédito a menor do 
benefício optativo, não estando claro para alguém se defender cabalmente. 
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Requer a ilegalidade do procedimento adotado e seu arquivamento com 
julgamento do mérito.

A REFAZ, recomendou a procedência do lançamento.

Em análise aos autos, considero improcedente o pedido da preliminar de 
nulidade do auto, de cerceamento ao direito de defesa por confusa tipificação da 
infração, argüida pela Recorrente, o contexto trata-se de uma situação de 
aproveitamento indevido de crédito e a capitulação da infração cometida e da 
penalidade oferecem elementos suficientes para a perfeita compreensão do ilícito 
praticado, após analisar criteriosamente os autos, verifica-se que o agente fiscal 
estornou o crédito das compras  internas, procedimento incorreto, por que as 
mesmas já estão com redução de 29,41%, portanto, correto o estorno de crédito 
nas entradas interestaduais, deste modo, retirando tais valores e refazendo os 
cálculos os valores originários dos tributos devem ser reformados .

Diante do exposto, voto pela reforma da sentença prolatada em primeira 
instância e  pela procedência em parte do auto de infração nº. 2008/000896 e  
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
69,19 (sessenta e nove reais e dezenove centavos ), e improcedente o valor de 
R$ 83,30 (oitenta e três reais e trinta centavos).

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


