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ACÓRDÃO Nº:563/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/503285 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.123
RECORRENTE:SUPERMERCADO CAÇULINHA LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Aproveitamento indevido de crédito. É procedente o lançamento que 
estorna crédito relativo as notas fiscais sem o visto fiscal ou prova da efetiva 
circulação das mercadorias. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa por preclusão 
do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, argüida pela Recorrente. 
No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe 
provimento pra, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração nº 2007/004029 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário nos valores de R$ 24.872,61 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta 
e dois reais e sessenta e um centavos), R$ 203.624,36 (duzentos e três mil, 
seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), R$ 45.848,69 (quarenta e 
cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), R$ 
90.361,72 (noventa mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) e 
R$ 9.472,30 (nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta centavos), 
referentes os campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. 
Ricardo Shini Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 20 de agosto de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada   no valor total de R$ 374.179,68(Trezentos setenta e 
quatro mil cento e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), referente o 
aproveitamento indevido de crédito do imposto, onde as notas fiscais emitidas por 
contribuintes de outras unidades da Federação não contém, o “visto” do Posto Fiscal 
de divisa ou da repartição fiscal competente, na falta daquele, que comprove a real 
circulação das mercadorias, conforme apurado em levantamento do ICMS, planilha 
com detalhamento dos documentos fiscais, relativo os exercícios fiscais 2003 a 2005.

A autuada foi intimada por via postal,   apresentando defesa no prazo legal.
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O julgador de primeira instância,   julgou o auto de infração  procedente.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argüiu  preliminar a nulidade do auto 
de infração pela ocorrência do instituto da perempção por inobservância da forma 
legal do prazo para conclusão do procedimento  administrativo, que é de 90 dias, 
prorrogados no máximo  por igual período, mediante termo escrito, lavrado pela 
autoridade que houver determinado o procedimento, conforme art. 32-A e os 
auditores levaram mais de sete meses, conforme data de ordem de serviço de 
fiscalização, e não consta nos autos o termo de prorrogação, e no mérito alega que: 
o aproveitamento de crédito está previsto na legislação,os créditos foram estornados 
não se revestiam do mínimo de fé pública, que atestassem a sua idoneidade, que 
registrou todos os documentos em livro próprio, cumprindo sua obrigação acessória 
prevista em lei, que não foi elaborado levantamento fiscal específico, que atendesse 
as condições de autenticidade, normalidade e registro, levando  a efeito de forma 
contrária a norma legal e as boas técnicas de auditoria.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do  auto de infração. 

Em análise ao autos, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração pela 
ocorrência do instituto da perempção por inobservância da forma legal do prazo para 
conclusão do procedimento  administrativo, visto que não consta nos autos nenhum 
documento que apontasse qualquer data que atestassem a duração do procedimento 
e o Art. 32 da Lei 1.288/01, não culmina pena de nulidade ao feito, tampouco declara 
a perempção ou preclusão.

Quanto ao mérito, contata-se que a exigência fiscal decorre de aproveitamento 
indevido de crédito sobre entradas interestaduais, sem carimbo ou visto dos postos 
fiscais de divisa ou da repartição fiscal competente, também não se encontram no 
relatório de entradas por destinatário – ATM,  nos anos de 2003 a 2005. Observa-se 
que esse procedimento não tem respaldo na legislação tributária estadual. O trabalho 
da fiscalização, no presente processo, está cercado dos cuidados necessários para 
fundamentar adequadamente a exigência decorrente da irregularidade apurada. Não 
há dúvidas de que os créditos pretendidos pela autuada são ilegítimos. Os valores 
registrados como créditos estão destacados em notas fiscais que não 
corresponderam a uma efetiva operação de circulação de mercadorias na empresa,
portanto, não há dúvidas de que houve, não só o registro de valores indevidos, 
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lançados como créditos do imposto, mas também a compensação desses valores 
com os débitos gerados no período, caracterizando o aproveitamento indevido de 
crédito.

Diante do exposto, considerando que a autuada não trouxe aos autos provas 
capazes de ilidir o feito, voto pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, e pela procedência do auto de infração nº 2007/004029, condenando o 
sujeito passivo da obrigação tributária a recolher o valor de R$ 24.872,61 (vinte e 
quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), R$ 
203.624,36 (duzentos e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis 
centavos), R$ 45.848,69 (quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e 
sessenta e nove centavos), R$ 90.361,72 (noventa mil, trezentos e sessenta e um 
reais e setenta e dois centavos) e R$ 9.472,30 (nove mil, quatrocentos e setenta e 
dois reais e trinta centavos), todos os valores acrescidos das cominações legais.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


