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ACÓRDÃO Nº: 088/2008
PROCESSO Nº: 2007/6130/500025
RECURSO: 6831
RECORRENTE: COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PITICA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. I - Aproveitamento total do crédito. Débito não abatido; II –
Estorno de crédito lançado a menor; III – Aplicação de alíquota sobre base de 
cálculo a menor. 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 
2007/002288 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 2.038,00 (dois mil e trinta e oito reais), R$ 60,00 (sessenta reais) e 
R$ 729,27 (setecentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), referente os 
contextos 4.1, 5.1 e 6.1, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Marcelo Azevedo dos Santos, João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 11 de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: O Contribuinte deverá recolher o ICMS no valor de R$ 2.038,00 (dois mil e 
trinta e oito reais), referente a ICMS não registrado e não recolhido (ref. ao débito 
total do período de apuração do mês 07/2005 que, no cotejo apuracional, não foi 
abatido do crédito total – sendo aproveitado indevidamente no período seguinte), 
conforme descrito no campo (contexto) 4.1; deverá recolher o valor de R$ 60,00 
(sessenta reais), referente a estorno de crédito a menor no mês04/2005, 
conforme faz prova o levantamento Básico do ICMS do período, conforme 
descrito no campo (contexto) 5.1; e, deverá recolher o ICMS no valor de R$ 
729,27 (setecentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), referente a 
débito de ICMS calculado à menor, no mês de 07/2005.

Intimada pessoalmente em 15/05/2007, o Autuado apresentou sua 
impugnação em 04/06/2007, aduzindo que já possui débitos parcelados e que não 
possui condições financeiras.

Ao final, requereu o parcelamento e a revisão da ação fiscal.
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À fl. 29 a julgadora de Primeiro Grau determinou a lavratura de Termo de 
Aditamento, o que fora atendido à fl. 32.

Novamente intimado, em 17/04/2007, o Autuado também não impugnou.

A sentença de primeiro grau, fls. 38/39, julgou procedente o AI, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários constantes 
do AI.

Em 22/08/2007 o Recorrente foi intimado, com AR, interpondo, 
tempestivamente, seu Recurso, em 17/07/07 (fls. 25/28), aduzindo, em suma:

Que falta clareza na elaboração do cálculo feito pelo autuante, bem como 
não há falhas na imputação do Recorrente.

A Representação Fazendária, fl. 30, recomenda a manutenção da decisão 
prolatada em 1ª instância, e julgar procedente o Auto de Infração.

É o relatório.

Não merece censura a r. sentença de Primeira Instância.

Isso porque, compulsando-se os autos, e cotejando-se os documentos 
juntados com o Auto de Infração, constata-se que, realmente, o contribuinte 
infringiu a legislação em vigor, nos termos descritos pela autoridade autuante.

O Contribuinte limitou-se a argumentar que já possui débitos parcelados, e 
que não possui condições de arcar com a carga tributária sem, entretanto, trazer 
aos autos qualquer argumento que pudesse ilidir o ilícito.

Diante do exposto, voto pela manutenção da decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº 2007/002288 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 2.038,00 (dois mil e trinta e 
oito reais), R$ 60,00 (sessenta reais) e R$ 729,27 (setecentos e vinte e nove reais 
e vinte e sete centavos), referente os contextos 4.1, 5.1 e 6.1, respectivamente, 
mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


