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ACÓRDÃO Nº: 356/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502514
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.463
RECORRENTE: FORTE MIL COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito. Crédito Autorizado pela Secretaria 
da Fazenda - Impossibilidade de se estornar o crédito aproveitado, autorizado pela 
Secretaria da Fazenda.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº. 2008/001561 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.058,97 (um mil, 
cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 09 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
1.058,97 (hum mil e cinqüenta e oito reais e noventa e sete centavos), referente 
aproveitamento indevido de créditos do imposto, conforme descrito no livro registro 
de apuração de ICMS, item 006- 5, pág. 4, no mês de janeiro, conforme cópias do 
livro e levantamento em anexo.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva.

A julgadora de primeira instância não conheceu da impugnação, considerando 
o contribuinte revel, julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais 
acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, arguindo que o processo nº. 
2006/6040/502604 da Secretaria da Fazenda versa sobre autorização na forma de 
aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 1.058,97, referente ao imposto 
do período de dezembro de 2004 ter sido recolhido em duplicidade. O parecer da 
secretaria foi efetuado em 19/12/2006, portanto, é incabível o presente auto de 
infração.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância e pela improcedência do auto de infração.

Em análise aos autos que trata da cobrança de ICMS, pelo aproveitamento 
indevido de créditos, percebe-se que o referido aproveitamento de créditos a que se 
refere a inicial teve sua origem quando o referido valor foi recolhido em duplicidade 
do imposto, apurado no mês de dezembro de 2004, sendo que a restituição do 
mesmo fora efetuado como aproveitamento de crédito conforme parecer SEFAZ nº. 
1124/2006. Portanto, entendo que razão cabe ao contribuinte, não podendo 
prevalecer a cobrança do referido tributo por meio deste auto de infração.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
de nº. 2008/001561 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor 
de R$ 1.058,97 (um mil, cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos).

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


