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ACÓRDÃO Nº: 51/2009
PROCESSO Nº: 2007/7270/500666
REEXAME NECESSÁRIO: 2.271
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: CICLOPALMAS IMP E COMERCIO DE BICICLOS LTDA.

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos. Alíquota Superior ao da Unidade 
da Federação de Origem. Comparação da Tabela de Alíquotas nas Operações 
Interestaduais com Notas Fiscais - Não há que prevalecer parte do lançamento 
quando comprovado o equívoco da autoridade lançadora, que considerou 
alíquotas menores que as realmente de direito. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de nº 2007/005040 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$23,50 
(vinte e três reais e cinqüenta centavos), R$52,71 (cinqüenta e dois reais e 
setenta e um centavos), e R$974,48 (novecentos e setenta e quatro reais e 
quarenta e oito centavos), referentes os campos 4.11, 5.11 e 7.11 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de 
R$3.060,36 (três mil, sessenta reais e trinta e seis centavos), R$1.276,92 (um mil, 
duzentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), R$3.417,53 (três mil, 
quatrocentos e dezessete reais e cinqüenta e três centavos), R$2.297,95 (dois 
mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), referentes os 
campos 4.11 a 7.11, respectivamente. O COCRE conheceu e deu provimento 
parcial ao Recurso Voluntário para julgar improcedente os valores de R$3.658,77 
(três mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e setenta e sete centavos), e 
R$3.591,39 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos), 
referentes aos campos 8.11 e 9.11, respectivamente; e julgar procedente os 
valores de R$1.299,05 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e cinco 
centavos), e R$308,77 (trezentos e oito reais e setenta e sete centavos), 
referentes aos campos 8.11 e 9.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O
Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 25 de março de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada na importância de R$ 19.961,43 (Dezenove mil, 
novecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), proveniente de 
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aproveitamento indevido de créditos de ICMS em livro de registro de entradas, 
referente a alíquota a maior que a da Unidade da Federação em que se localiza a 
empresa remetente, conforme demonstrativo relativo aos exercícios de 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006 e no periodo de 01/01/2007 a 30/06/2007 lançado nos 
contextos 4, 5, 6, 7, 8 e 9, respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 23,50, 
campo 4.11, R$ 52,71, campo 5.11, R$ 974,48, campo 7.11, R$ 4.066,91, campo 
8.11 e R$ 3.682,22, campo 9.11, com as penalidades sugeridas nos campos 4.15, 
5.15, 7.15, 8.15 e 9.15 do auto de infração, todos os valores deverão ser 
acrescidos das cominações legais. E absolver o contribuinte nos valores de R$ 
3.060,36, campo 4.11, R$ 1.276,92, campo 5.11, R$ 3.417,53, campo 6.11, R$ 
2.297,95, campo 7.11, R$ 890,91, campo 8.11 e R$ 217,94, campo 9.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da representação fazendária, o contribuinte comparece aos autos com 
recurso voluntario tempestivo a este conselho, não argüiu preliminar, e no mérito 
alega que se aproveitou dos créditos conforme vinham destacados nas referidas 
notas fiscais de origem, e tendo em vista que não houve aproveitamento indevido, 
fato este que descaracteriza as diferenças a serem recolhidas, finalmente, vem 
requerer a improcedência total do auto de infração.

Em nova manifestação a representação fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente auto de infração que trata de 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referente alíquota a maior que a da 
Unidade da Federação. Analisando os documentos fiscais que originaram a 
suposta infração com a tabela de alíquotas nas operações interestaduais 
podemos perceber que houve equívoco por parte da autoridade fiscal, uma vez 
que considerou alíquotas menores que as realmente são de direito do contribuinte 
creditar-se. 

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, que julgou procedente em parte o auto de infração 
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de nº 2007/005040 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$23,50 (vinte e três reais e cinqüenta centavos), 
R$52,71 (cinqüenta e dois reais e setenta e um centavos), e R$974,48 
(novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referentes aos 
campos 4.11, 5.11 e 7.11 respectivamente, mais acréscimos legais; e 
improcedente os valores de R$3.060,36 (três mil, sessenta reais e trinta e seis 
centavos), R$1.276,92 (um mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e dois 
centavos), R$3.417,53 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e cinqüenta e três 
centavos), R$2.297,95 (dois mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e 
cinco centavos, referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente. E, em grau 
de recurso, no mérito, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário 
para Julgar improcedente os valores de R$3.658,77 (três mil, seiscentos e 
cinqüenta e oito reais e setenta e sete centavos), e R$3.591,39 (três mil, 
quinhentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos), referentes aos campos 
8.11 e 9.11, respectivamente; e julgar procedente os valores de R$1.299,05 (um 
mil, duzentos e noventa e nove reais e cinco centavos), e R$308,77 (trezentos e 
oito reais e setenta e sete centavos), referentes aos campos 8.11 e 9.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


