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ACÓRDÃO Nº:665/2008
PROCESSO Nº: 2008/6040/500437          
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2347   
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: IRMÃOS CHAVES LTDA. 
INSC ESTADUAL: 29.041.036-3

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito. Redução Proporcional. 
Operações Internas – No estorno proporcional de créditos, relativamente ao 
benefício da redução de base de cálculo em 29,41% nas saídas, não deve ocorrer 
quanto às entradas internas, se estas já foram reduzidas nas operações 
anteriores.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2008/000348 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$7.160,33 (sete mil, cento e 
sessenta reais e trinta e três centavos), referente o campo 5.11. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 24 de setembro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS na importância de R$508,25 
(quinhentos e oito reais e vinte e cinco centavos), referente a aproveitamento 
indevido do ICMS em ação fiscal, levado a efeito em outros créditos do livro de 
apuração do ICMS, sem identificação, sendo impróprio por se tratar de saídas  
(vendas) de mercadorias, conforme levantamento básico do ICMS relativo ao 
período de 01.01 à 31.12.2003. Noutro contexto, reclama ICMS na importância de 
R$7.160,33 (sete mil, cento e sessenta reais e trinta e três centavos), referente a 
aproveitamento indevido de crédito do ICMS, referente a benefício fiscal optativo 
da redução de base de cálculo em 29,41% nas saídas, proporcional a esta, 
conforme constatado no levantamento básico do ICMS, relativo ao período de 
01.01 à 31.12.2003.

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que quanto ao primeiro 
contexto, já está sendo recolhido o referido crédito, quanto ao contexto 05, é 
totalmente improcedente, pois, procedeu a redução em 29,41%, quando todos os 
créditos foram lançados no exercício de 2003, conforme pode-se verificar no livro 
de apuração do ICMS.
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Sentença foi lavrada, diz que o sujeito passivo está devidamente 
identificado, e que foi intimado por ciência direta, tendo apresentado impugnação 
tempestivamente. Decorre a exigência fiscal do aproveitamento indevido de 
crédito do ICMS, nas situações que passa a analisar: Quanto ao contexto 4.1, o 
agente do fisco estornou corretamente os valores utilizados como crédito quanto a 
apuração do imposto, valores estes que tratam do imposto pago sob ação fiscal, 
os quais não tem direito a compensação quando do cotejo entre débitos e créditos 
do ICMS, a própria autuada considerou procedente o trabalho fiscal. Quanto ao 
contexto 5.1, razão cabe a autuada, pois as mercadorias adquiridas em 
operações internas já trazem, optativamente, a redução de base de cálculo, 
excluindo, dessa forma, a redução de base de cálculo em 29,41% as operações já 
contempladas com o benefício, não havendo, pois, a obrigatoriedade de estornar 
os créditos. Com essas considerações, julga procedente em parte, para condenar 
o contribuinte ao pagamento do crédito, do contexto 04, na importância de 
R$508,25 e absolver quanto ao contexto 5, na importância de R$7.160,33.

O Chefe do CAT, considerando o Termo de Acordo para Parcelamento 
efetivado pela empresa, relativo a parte condenada, e considerando os termos do 
regimento interno do CAT, delibera que se dê prosseguimento quanto a parte 
absolvida. 

A Representação Fazendária se manifesta pela manutenção da sentença 
de primeira instância. 

O contribuinte, apesar de devidamente intimado, não apresentou suas 
razões.

Da análise dos autos, verifica-se que o agente do fisco laborou em erro ao 
estornar crédito em 29,41% de mercadorias adquiridas nas operações internas, 
as quais já trazem, optativamente, a redução de base de cálculo, não sendo 
correto estornar novamente em 29,41% as referidas operações, pois, assim 
estaria fazendo em duplicidade. Descaracterizada ficou a ação fiscal que tentou 
fazer novamente esse estorno.

Com essas considerações, ficou acertada a sentença prolatada em 
primeira instância, que julgou o lançamento procedente em parte, para condenar 
o contribuinte no contexto 04, já quitado, conforme documento juntado aos autos. 
E absolvê-lo relativamente ao contexto 5, com os argumentos expendidos no 
texto acima. Lembrando, que face ao despacho do Chefe do CAT, somente foi a 
julgamento a parte absolvida, pois, o contribuinte optou concordar com a decisão 
proferida.  
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De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2008/000348 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$7.160,33 (sete mil, cento e sessenta reais e trinta e três centavos), referente o 
campo 5.11.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


