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ACÓRDÃO Nº : 343/2010
PROCESSO : 2009/6040/502699
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7851
RECORRENTE : PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.070.295-0

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito. Infração Descrita Inexistente -
Não prevalece a exigência tributária sem amparo legal.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento, pela extinção do 
crédito tributário devido a decadência, relativo ao contexto 4.1 e nulidade da 
sentença, por inobservância do Art. 56, inciso IV, alínea d, itens 1 e 2 da Lei 
1.288/01, argüidas 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 2009/001613 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 55.294,87 (cinqüenta e cinco mil, duzentos 
e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), R$ 31.214,37 (trinta e um mil, 
duzentos e quatorze reais e trinta e sete centavos) e R$ 14.402,05 (quatorze mil, 
quatrocentos e dois reais e cinco centavos), referentes aos campos 4.11, 5.11 e 
6.11; respectivamente. O Senhor Ricardo Shiniti Konya, fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens 
Marcelo Sardinha, Marivanes Beserra Cruz, João Gabriel Spicker e Elena Peres 
Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento ao 1º dia do mês de setembro de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada em tres contextos, no valor total de R$ 100.911,29 
(cem mil, novecentos e onze reais, vinte e nove centavos), referente a ICMS 
aproveitado indevidamente no período de 01/01/2004 a 31/12/2006, devido a 
vedação do crédito das entradas de mercadorias, conforme TARE 1.220/02, 
constatado por meio do Levantamento Básico do ICMS. 

           Intimado via postal, o contribuinte comparece tempestivamente ao processo.

           Em despacho às fls. 116/117, o julgador de primeira instância retorna o 
processo à origem para saneamento.
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           Às fls. 119, o autor do procedimento lavra Termo de Aditamento alterando as 
infrações tipificadas nos campos 5.13 e 6.13 e as penalidades constantes dos 
campos 5.15 e 6.15.

           Devidamente intimado para sanar incapacidade processual e tomar 
conhecimento do Termo de Aditamento, o contribuinte comparece tempestivamente 
ao processo. 

           Às fls. 159/182 é juntada ao processo manifestação e documentos do 
contribuinte contestando a incapacidade processual suscitada pelo julgador singular.
           

O julgador de primeira instância, considerando que as impugnações foram 
apresentadas por pessoa sem capacidade processual e presumindo verdadeira a 
matéria fática alegada pelo autuante, julga o auto de infração procedente em sua 
totalidade.

Intimado, via postal, da decisão de primeira instância, o advogado do 
contribuinte comparece ao processo argüindo preliminar de decadência com base no 
art. 150, parágrafo 4º e no art. 173, I do Código Tributário Nacional. No mérito, alega 
que o TARE nº 122/02 não traz qualquer previsão de vedação, tampouco há 
qualquer impedimento legal para aproveitamento dos créditos em questão, citando o 
art. 32 do Decreto 462/97. Diz que a negativa ao crédito, significa negar à recorrente 
o direito do princípio da não cumulatividade do ICMS. Que deve ser declarada a 
nulidade não só do auto de infração, mas de todo o procedimento de fiscalização, 
pela ausência de provas hábeis e consistentes do cometimento da infração, pelo 
desrespeito à verdade material, por lhe dificultar a ampla defesa e o contraditório ao 
não elucidar ou demonstrar de forma consistente a infração cometida. Por fim, caso 
não seja possível a apreciação das razões recursais diretamente pelo COCRE, 
requer que seja determinado o retorno dos autos ao julgador singular para o devido 
cotejo das razões preliminares e de mérito, conformem previsto no art. 56, IV, “d”, 
itens 1 e 2 da Lei 1.288/2001.       
          
          A Representação Fazendária, considerando as provas contidas no processo, 
recomenda a reforma da sentença de primeira instância e a improcedência do auto 
de infração.

Relatado o ocorrido, em análise ao processo, primeiramente em relação às 
preliminares levantadas pelo contribuinte. Quanto a decadência alegada, relativa ao 
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contexto 4.1, entendo que no presente caso não ocorreu, o que ocorreria em 
01/01/2010, ou seja no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme determina o art. 173, inciso I, do 
CTN, vejamos:  

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, 
contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
o lançamento poderia ter sido efetuado;

Em relação a preliminar de nulidade da sentença por inobservância do Art. 56, 
inciso IV, alínea “d”, itens 1 e 2 da Lei 1.288/01, rejeito, tendo em vista que na 
presente instância estão em análise todas as alegações apresentadas.

Quanto ao mérito, conforme descrito nos campos 4.1, 5.1 e 6.1, da peça 
inicial, os créditos de ICMS foram aproveitados indevidamente em razão de vedação 
prevista no TARE 1.220/02, porém, em nenhum momento o referido Termo de 
Acordo veta os aproveitamentos de créditos nas aquisições ou trata de crédito 
presumido. 

Face ao exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento, pela 
extinção do crédito tributário devido a decadência, relativo ao contexto 4.1 e 
nulidade da sentença, por inobservância do Art. 56, inciso IV, alínea “d”, itens 1 e 2 
da Lei 1.288/01, argüidas pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe 
provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o 
auto de infração 2009/001613 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz 
nos valores de R$ 55.294,87 (cinqüenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro 
reais e oitenta e sete centavos), R$ 31.214,37 (trinta e um mil, duzentos e quatorze 
reais e trinta e sete centavos) e R$ 14.402,05 (quatorze mil, quatrocentos e dois 
reais e cinco centavos), referentes aos campos 4.11, 5.11 e 6.11; respectivamente.    
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PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


