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ACORDÃO Nº: 012/2011
PROCESSO Nº: 2008/6040/501822
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2971
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: P C M COMERCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA
INSC. ESTADUAL Nº: 29.376.460-3

EMENTA: Levantamento Básico do ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito. 
Não Estorno de Créditos pelas Entradas de Mercadorias. Constatação de 
Efetivação dos Estornos - A comprovação dos estornos de créditos escriturados 
no livro de registro de entradas ocasiona a inexistência do ilícito fiscal e a 
conseqüente impropriedade da exigência tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração nº 2008/001178 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 9.288,55 (nove 
mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos), referente parte 
do campo 5.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Luciene Souza Guimarães Passos, Fernanda Teixeira Halum e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de fevereiro 
de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 833,35, conforme 
Termo de Aditamento de fls.61 e extinto pelo pagamento de fls. 39, referente ao 
campo 4.11; e R$ 2.961,49, referente parte do campo 5.11.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa supracitada foi autuada no valor total de R$ 28.158,50 (vinte e 
oito mil, cento e cinqüenta e oito reais e cinqüenta centavos), referente à diferença 
de ICMS a recolher e ao aproveitamento indevido de créditos do ICMS, no 
exercício de 2005.

A Autuada foi intimada, por via postal, para pagar o crédito tributário ou 
apresentar impugnação, comparecendo ao processo, tempestivamente, com as 
seguintes alegações:
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Que os créditos de ICMS que foram transportados para o livro de ICMS de 
janeiro a outubro de 2005 já encontram-se reduzidos de 29.41%; que até outubro 
de 2005 a contabilidade usava reduzir a base de caçulo no ato do lançamento da 
nota fiscal e só então aplicar a alíquota correspondente; que o valor correto dos 
créditos é R$ 54.748,45; que o ICMS recolhido  é de R$ 76.502,93; que a 
diferença a recolher é de R$ 833,35. Fez juntada dos livros de registros de 
entradas e apuração do ICMS (fls.08/31). 

O processo foi devolvido ao autuante que lavrou termo de aditamento às fls. 
35, retificando o contexto descrito no campo 4.1 e a infração tipificada no campo 
5.13 do auto.

O contribuinte não foi intimado do temo de aditamento, mas compareceu ao 
processo com as mesmas alegações anteriores, fazendo juntada dos Documentos 
de Arrecadação Estaduais, planilha de cálculos do ICMS, auto de infração e 
levantamento básico do ICMS.

Os autos foram mais uma vez devolvidos ao autor do procedimento que fez 
juntada do levantamento básico do ICMS e lavrou termo aditivo retificando a base 
de cálculo informada no campo 4.8 e o valor originário lançado no campo 4.11 do 
auto.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente 
em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos
valores de R$ 833,35, campo 4.11 do termo de aditamento às fls. 61, com os 
acréscimos legais e extinto pelo pagamento conforme DARE às fls. 39 e no valor 
de R$ 2.961,49, campo 5.1, com os acréscimos legais e absolvendo a autuada do 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 9.288,55, parte do campo 5.11 do 
auto. 

A REFAZ recomenda a confirmação  da sentença de primeira instância e a 
procedência em parte do auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ, 
a empresa não se manifestou. 

A Chefe do CAT, através do Despacho nº 027/2010, encaminha para 
julgamento o valor de R$ 9.288,55.
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Em análise aos autos, de acordo com o livro de registro de apuração do 
ICMS anexado, com relação ao contexto 5, os estornos de crédito foram feitos 
diretamente no livro de registro de entradas até o mês de outubro, portanto, não 
procede a exigência no valor de R$ 9.288,55, relativa a esse período, porém, nos 
meses de novembro e dezembro os estornos não foram efetuados, restando uma 
diferença a recolher, referente ao aproveitamento indevido de crédito, no valor de 
R$ 2.961,49

Ante o exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância na parte que julgou improcedente o auto de infração 
nº 2010/001178 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$ 9.288,55 (nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e cinco 
centavos), referente parte do campo 5.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relatora e Autora do Voto

Representação Fazendária


