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ACÓRDÃO Nº : 234/2010
PROCESSO : 2009/6640/500663
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7860
RECORRENTE : JOSE ERNANI LUSTOSA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.344.873-6

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito. Estorno de Débito do ICMS. 
Produtor Rural. Imposto Recolhido na Emissão do Documento Fiscal Avulso – Não 
prevalece a exigência tributária quando comprovado o não prejuízo ao erário público 
na realização da operação.

ICMS – Omissão de Registro de Saídas. Bens do Ativo Imobilizado. Comprovado 
Registro e Apuração do Imposto no Livro Próprio – Não prevalece o lançamento
quando comprovada a apuração e compensação do imposto devido com saldo 
credor anterior.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do 
direito de defesa, arguída 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 2009/002036 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz os valores de R$ 39.695,76 (trinta e nove mil, seiscentos e 
noventa e cinco reais e setenta e seis centavos) e R$ 10.081,00 (dez mil, oitenta e 
um reais), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Senhor Juscelino 
Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 03 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada, no contexto 4, a recolher a importância de R$ 
39.695,76  (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais, setenta e seis 
centavos), referente a ICMS aproveitado indevidamente, devido ao estorno de 
débito, no período de 01/03/2005 a 31/03/2009, conforme levantamento básico do 
ICMS; consta no campo 4.6, período de referência, 01/03/2005 a 31/03/2005. No 
contexto 5, por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 10.081,00 (dez mil, 
oitenta e um reais), referente a saídas (vendas) de bens imobilizados não 
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registrados no livro próprio, conforme nota fiscal emitida pela empresa em 
27/03/2009.  

           Depois de intimado, primeiramente via postal, no endereço da propriedade 
rural, sem obter sucesso, foi afixado edital de intimação de AI no placar da Agência 
de Atendimento de Araguaína, o contribuinte não compareceu ao processo, sendo 
lavrado termo de revelia às fls. 17.   
           

O julgador de primeira instância, considerando o sujeito passivo revel, 
presumindo verdadeiro o crédito fiscal exigido, após a análise das matérias de 
direito, julga o auto de infração procedente; no contexto 4, confirma o valor autuado, 
relativo ao período de 01/01 a 31/03/2005 e, no contexto 5, confirma o valor e o 
período lançado no auto, todos acrescidos das cominações legais.

           É juntado aos autos declaração de único domicílio, assinado pelo 
contribuinte, nomeando o seu endereço na cidade de Guarapuava-PR. 

Intimado via postal da decisão de primeira instância, o contribuinte apresenta 
recurso voluntário, argüindo preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de 
defesa, ao ser lavrado termo de revelia sem que o auto de infração tenha sido 
encaminhado para o endereço que consta das informações cadastrais, ou seja, para 
o Paraná. No mérito, traz as seguintes alegações: no contexto 4, que pagou o ICMS 
antecipadamente através de DARE’s, quando da emissão das notas fiscais avulsas 
pela Coletoria de Babaçulândia, em janeiro de 2005, que não se creditou 
indevidamente dos valores pagos e não restou débito a ser pago; quanto ao 
contexto 5, diz que embora a nota fiscal de venda de imobilizado tenha sido emitida 
em março de 2009, a sua saída efetivamente só ocorreu em abril, portanto, com 
base no princípio da verdade material, lançou e apurou o imposto a ser pago no mês 
de abril.    
          
          Em sua manifestação a Representação Fazendária, dizendo que o 
contribuinte apresenta argumentos e nada de provas que pudesse ilidir o 
procedimento corretamente efetuado, entende pela manutenção da sentença de 
primeira instância, para que seja julgado procedente o auto de infração no seu todo.

          Em análise aos autos, em relação a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa, argüido pelo contribuinte, constata-se que o 
mesmo exerceu esse direito ao comparecer ao processo trazendo suas alegação 
que foram conhecidas e analisadas.  Portanto, entendo que não deve prevalecer 
esta preliminar. 
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           Quanto às questões de mérito. No contexto 4, verifica-se que o imposto já foi 
pago conforme notas fiscais avulsas e DARE’s apresentados pelo contribuinte. 
Quanto ao contexto 5, a saída do imobilizado foi lançada e apurado o imposto a 
recolher, no mês seguinte; não havendo a respectiva guia de recolhimento porque o 
contribuinte utilizou o saldo credor do ICMS do mês anterior. Portanto, não restando 
valores a pagar conforme apontado no auto de infração. 

De todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, arguída 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 2009/002036 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz os valores de R$ 39.695,76 (trinta e nove mil, seiscentos e 
noventa e cinco reais e setenta e seis centavos) e R$ 10.081,00 (dez mil, oitenta e 
um reais), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 27
dias do mês de agosto de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


