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ACÓRDÃO Nº:323/2009
PROCESSO Nº: 2008/7000/500143 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.602
RECORRENTE: ANTONIO GOMES GUIMARÃES
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Tributo Reclamado em Exercício Homologado por Ação Fiscal 
Anterior - Não deve prevalecer o procedimento fiscal quando sustentado por 
levantamento cujo período já foi homologado em procedimento fiscal anterior.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela Recorrente. 
No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2008/001132 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores 
de R$ 2.344,47 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete 
centavos), R$ 935,87 (novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), 
R$ 176,43 (cento e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), referentes os 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 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 14 de 
julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 3.456,77 (três mil, quatrocentos e 
cinqüenta e seis reais e setenta e sete centavos), referente ao aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS, no exercício de 2003.

A autuada foi intimada por via postal, apresentando impugnação 
tempestivamente, com as seguintes alegações:

Que o levantamento básico do ICMS foi realizado em período que já fora 
objeto de cobrança tributária, portanto, em duplicidade, conforme se verifica através 
do Termo de Verificação Fiscal nº 2004/001217.

Fez juntada de intimação, termo de verificação fiscal e documento de 
arrecadação de receitas estaduais.

O processo foi devolvido à substituta do autuante (fls. 41), que lavrou termo 
de aditamento às fls. 42, retificando a infração no campo 5.13.
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O sujeito passivo foi intimado do temo aditivo por ciência direta ao 
representante legal (fls.44/45), alegando:

Que desiste expressamente de apresentar impugnação à Primeira Instância 
Administrativa; que outro auditor, em 28.07.2004, já detectara as infrações de que 
trata a presente autuação, tendo a impugnante já recolhido os referidos valores, 
inclusos nos R$ 3.580,87 que a mesma apresenta.

Fez juntada de intimação, levantamento, procuração e espelho de DARE.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e considerou o auto de infração procedente, condenando o valor
constante na inicial.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este Conselho, argüiu preliminar de nulidade da 
sentença condenatória, alegando imprestabilidade da mesma ao presente feito.

A REFAZ recomendou a reforma de decisão prolatada em primeira instância e 
pela improcedência do auto de infração.

Em análise aos autos verifica-se que razão assiste a recorrente, pois, o tributo 
reclamado é sobre exercício fiscal sobre o qual já havia sido consumada a 
homologação dos créditos, nos termos do parágrafo 4º do Art. 150 do Código 
Tributário Nacional – CTN, conforme atesta o documento Termo de Verificação 
Fiscal – TVF 2004/001217, às fls. 37, portanto, percebe-se que o direito da Fazenda 
Pública reclamar os créditos, objeto da inicial, expirou quando da realização da 
auditoria imediatamente anterior à auditoria que dá origem à presente demanda, 
ainda que naquela tenha sido reclamado apenas o ICMS declarado e não recolhido 
no  exercício  de 2003, conforme conclui-se pela análise do documento às fl.s 38, 
razões pelas quais entendo que o lançamento não deve prosperar.

A preliminar de nulidade da sentença, alegando imprestabilidade da mesma 
ao presente feito, por não ter atendido ao pedido de julgamento direto pelo COCRE, 
não posso acolhê-la, rejeito-a por economia processual e o que foi solicitado é o 
julgamento, o mesmo está sendo feito, nesta data.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, arquida pela 
Recorrente. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2008/001132 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 2.344,47 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete 
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centavos), R$ 935,87 (novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) e 
R$ 176,43 (cento e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), referentes os 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


