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ACÓRDÃO Nº:470/2009
PROCESSO Nº: 2007/6860/501223          
REEXAME NECESSÁRIO: 2053
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. 
INTERESSADO: DLC ELETRÔNICOS LTDA. ME 

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito do Imposto. Configuração de 
Parte do Crédito Tributário Reclamado – É devida parte da reclamação tributária 
quando não constatado o estorno de crédito exigido e o aproveitamento do mesmo. 

ICMS. Exigência tributária Embasada em Levantamento da Conta Caixa. 
Duplicidade de Levantamento Para o Mesmo Período Fiscal. Nulidade do 
Lançamento Por Imprecisão da Matéria Tributável – Há que ser declarado nulo o 
lançamento, quando elaborado fora das normas contidas no Manual de Auditoria da 
SEFAZ. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade dos lançamentos por imprecisão na 
determinação da matéria tributária nos contextos 6 a 9, argüida pelo Relator. No 
mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2007/004317 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.569,90 (dois 
mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), referente ao campo 
4.11, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 549,27 (quinhentos e 
quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e R$ 743,23 (setecentos e quarenta e 
três reais e vinte e três centavos), referente aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O COCRE conheceu e deu provimento parcial ao Recurso 
Voluntário. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se 
outro auto de infração, se for o caso. 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 junho 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de R$ 
3.862,40 (três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), referente 
a aproveitamento indevido de crédito do imposto, em razão do estorno obrigatório de 
29,41%, registrados a menor no livro apuração do ICMS, e lançados em outros 
créditos tributários ao invés de estorno de crédito, conforme constatado através do 
levantamento básico do ICMS, relativo ao período de 01.05.2005 à 31.12.2006, 
contido nos contextos 4 e 5, dos autos.
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Recolher ICMS na importância de R$13.698,40 (treze mil, seiscentos e 
noventa e oito reais e quarenta centavos), face a omissão de saídas (vendas) de 
mercadorias tributadas, nos livros de registros fiscais e contábeis, conforme 
constatado no levantamento da conta caixa – reconstituição, relativo ao período de 
01.08.2005 à 31.12.2006, contido nos contextos 6 à 9 dos autos.

O contribuinte apresenta impugnação, em 24/09/2007.

Sentença foi lavrada, onde diz que o sujeito passivo apresentou sua 
impugnação intempestivamente. Decorre a exigência fiscal da constatação que a 
autuada deixou de recolher ICMS devido aos cofres públicos, que no ano de 2003, 
contexto 4, deixou de estornar crédito obrigatório e além disso, aproveitou o próprio 
valor a ser estornado. Quanto ao contexto 5, o autuante errou, pois, não ficou 
constatada a ocorrência de aproveitamento indevido de crédito do imposto. Quanto 
ao contexto 6, ficou constatada a ocorrência de omissão de saídas, pois, não ficou 
comprovado um empréstimo sem a documentação legal. Quanto ao contexto 7, a 
autuante autuou valores já inclusos na reconstituição da conta caixa do contexto 6, 
portanto, indevida a cobrança. Quanto ao contexto 8, ficou constatado o não registro 
de duplicatas nos livros contábeis, caracterizando omissão de saídas de 
mercadorias tributadas neste período. Quanto ao contexto 9, a autuante incluiu 
valores já contidos no levantamento do contexto 8, portanto, indevida sua cobrança. 
Face a isso, julga procedente em parte o auto de infração.     

A Representação Fazendária, em reexame necessário, aponta várias falhas 
contidas no levantamento, inclusive uma técnica fiscal de fazer dois contextos para o 
mesmo exercício fiscal. Face a forte evidências de existência de créditos a serem 
cobrados, requer a nulidade do auto de infração, nos levantamentos embasados 
pelo levantamento da conta caixa – reconstituição.

O contribuinte apresenta recurso voluntário, apresenta falha no procedimento 
fiscal realizado pela agente do fisco, relativo a todos os contextos em tela. Que a 
agente do fisco, ao fazer o levantamento conta caixa (conclusão fiscal), não 
considerou que a empresa possui escrita contábil, fato que por si só, exime da sua 
elaboração. Requer a improcedência do feito. 

A Representação Fazendária altera seu parecer, para requer a manutenção 
da sentença prolatada em primeira instância, pela improcedência do feito.

Quanto ao contexto 6 a 9, que trata de omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, constatada através do levantamento da conta caixa – reconstituição, este 
foi elaborado fora das normas técnicas, onde foram incluídos, para o mesmo 
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período, 2 (dois) levantamentos, fora dos padrões estabelecidos pelo Manual de 
Auditoria da Administração Fazendária.

Face a isso, resolvi propor a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação da matéria tributária, relativo a esses contextos, por 
entender que podem haver créditos tributários a serem encontrados nestes 
períodos. 

Quanto aos contextos 4 e 5 dos autos, que tratam de aproveitamento indevido 
de crédito, consta, segundo a decisão da primeira instância, que no contexto 4, 
somente a importância de R$ 2.569,90 é indevida, o restante, deve ser absolvido, 
bem como deve ser absolvida a totalidade do contexto 5, pois, não ficou configurado 
tal aproveitamento.

Com essas considerações, resolvi pela manutenção da sentença de primeira 
instância quanto aos contextos 4 e 5 dos autos, por entender que ficaram corretos.

De todo exposto, acato a preliminar de nulidade dos lançamentos por 
imprecisão na determinação da matéria tributária nos contextos 6 a 9, argüida pelo 
Relator. No mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de primeira 
instância, julgo procedente em parte o auto de infração nº 2007/004317 e condeno o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.569,90 (dois mil, 
quinhentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), referente ao campo 4.11, 
mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 549,27 (quinhentos e 
quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e R$ 743,23 (setecentos e quarenta e 
três reais e vinte e três centavos), referente aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. Conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


