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ACÓRDÃO Nº                    :310/2010
PROCESSO Nº : 2010/6640/500142
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.883
RECORRENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDA : CELIO BATISTA ALVES – ME
INSC. ESTADUAL : 29.000.829-8

EMENTA: Crédito de ICMS. Aproveitamento Indevido. Valores Pagos Através 
do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Falta de observância do 
Procedimento de Restituição de Indébito Tributário - É legítima a exigência 
fiscal quando da apropriação de crédito do ICMS em desacordo com a 
legislação tributária.

II - Levantamento Básico do ICMS. Débito a Menor Lançado no Livro Fiscal – É 
devido o crédito tributário que reclama imposto registrado a menor, porém, 
extinto ante a comprovação de seu pagamento.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento 
ao direito de defesa tendo em vista o prazo para recurso ser de 20 dias, 
quando o CTN dispõe o prazo de 30 dias, argüida pela Recorrente. No mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração 2010/000383 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos
tributários nos valores de R$ 4.658,55 (quatro mil, seiscentos e cinqüenta e oito 
reais e cinqüenta e cinco centavos), e R$ 8.002,69 (oito mil, dois reais e 
sessenta e nove centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais, sendo que o campo 5.11 está 
extinto pelo pagamento conforme documento de fls. 32/43. O Senhor 
Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Rubens Marcelo Sardinha, Marivanes Beserra Cruz e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do mês de setembro de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
12.661,24 (doze mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e quatro 
centavos), referente ao aproveitamento indevido de créditos do ICMS e débito 
a menor lançado nos livros fiscais, no exercício de 2007.
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A autuada foi intimada do auto de infração por via postal para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, comparecendo ao 
processo,  tempestivamente. 
         

A julgadora de primeira instância, considerou o auto de infração nº 
2010/000383 procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de: R$ 4.658,55, campo 4.11 e R$ 8.002,69 
campo 6.11, acrescidos das cominações legais e extinto pelo pagamento o 
valor lançado no campo 5.11, quitado através dos documentos de Arrecadação 
de Tributos Estaduais às fls. 32/43.

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário  a este conselho, argüiu preliminar de cerceamento ao direito 
de defesa, pelo fato da lei estadual somente dar 20 (vinte) dias em contradição 
com o CTN, que define prazo de 30 (trinta) dias,  e, quanto ao mérito, alega 
que o CTN, via do art. 156, define uma das formas de extinção do crédito 
tributário, contida no inciso I, que foi o pagamento. Requer, ao final, a extinção 
do feito pelo pagamento e a improcedência na outra parte. 

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e 
a procedência do auto de infração.

Rejeito a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, pelo fato da lei 
estadual somente dar 20 (vinte) dias em contradição com o CTN, que define 
prazo de 30 (trinta) dias, por não ser matéria de competência do Contencioso 
Administrativo Tributário, se a recorrente entende que tal prazo vai de encontro 
ao Código Tributário Nacional e afronta os Princípios do Contraditório e da 
Ampla Defesa, deve procurar os meios legais e jurídicos próprios.

  
Quanto ao mérito, a presente demanda refere-se ao aproveitamento 

indevido de créditos do ICMS e débito a menor do imposto.

Quanto ao contexto 4, o levantamento básico e o livro de registro de 
apuração do ICMS anexados aos autos comprovam o ilícito descrito, sendo 
que o contribuinte aproveitou indevidamente como créditos os valores pagos 
através do DAS do Simples Nacional, sem adoção do procedimento de 
restituição de indébito tributário.

Em relação ao contexto 5, o sujeito passivo efetuou o recolhimento do 
valor devido, conforme exigência constante do auto de infração. 
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Deste modo, o ilícito está extinto pelo pagamento conforme Documentos 
de Arrecadação de Receitas Estaduais às fl.s 32/43.

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do 
lançamento por cerceamento ao direito de defesa tendo em vista o prazo para 
recurso ser de 20 dias, quando o CTN dispõe o prazo de 30 dias, argüida pela 
Recorrente. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento, confirmo a 
decisão de primeira instância, julgo procedente o auto de infração 2010/000383 
e condeno o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores 
de R$ 4.658,55 (quatro mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e 
cinco centavos), e R$ 8.002,69 (oito mil, dois reais e sessenta e nove 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais, sendo que o campo 5.11 está extinto pelo pagamento 
conforme documento de fls. 32/43.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 08 dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


