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ACÓRDÃO Nº: 140/2010
PROCESSO: 2009/6040/501247
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7753
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA CENTROESTE LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL: 29.067.749-1

EMENTA: Levantamento Básico do ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito
Presumido - Prevalece a exigência fiscal quando os créditos aproveitados pelo 
contribuinte contrariem a legislação tributária em vigor.

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 de nº 
2009/000711 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 926,07 (novecentos e vinte e seis reais e sete centavos), referente ao 
campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos 
e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 03 dias do mês de 
maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada por aproveitar indevidamente crédito presumido de 
ICMS nos meses de fevereiro, março e outubro do ano de 2007 no valor de R$ 
926,07 (novecentos e vinte e seis reais e sete centavos).

A autuada foi intimada via postal, não comparecendo aos autos e incorrendo 
em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração.

Intimada da sentença de primeira instância a empresa apresentou recurso 
voluntário, argüindo preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento do 
direito de defesa, em razão de erro no cálculo que deu origem ao crédito tributário. 
Argüiu, ainda, uma segunda preliminar por falta de clareza e imprecisão do auto de 
infração quanto ao histórico e a tipificação.

No mérito, alega que as vendas ocorreram de acordo com o firmado no TARE 
1114/01, uma vez que a venda interestadual foi efetivada para contribuintes do 
ICMS localizado em outra unidade da federação, sendo legítimo o aproveitamento.
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Ao final, requer que seja reformada a sentença de primeira instância para 
julgar nulo ou improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda que seja 
solicitada a juntada dos livros de saída e apuração para a devida constatação dos 
fatos e caso não seja esse o entendimento que seja confirmada a decisão de 
primeira instância. 

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o 
levantamento básico do ICMS anexado aos autos foi feito de maneira correta, 
comprovando o ilícito descrito na inicial, ficando claro no levantamento que o 
contribuinte utilizou-se de crédito presumido em desacordo com o disposto no TARE 
nº 1.114/2001, do qual o contribuinte é destinatário, caracterizando aproveitamento 
indevido.O contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento que refutasse a 
autuação.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº 2009/000711 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 926,07 (novecentos e vinte e seis reais e sete centavos), referente ao 
campo 4.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
11 dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


