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ACÓRDÃO No:   246/2017 
PROCESSO No:             2013/6140/500739 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.676 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2013/002042 
INTERESSADO:  DISMOBRAS IMPORT. EXPORT. E DISTRIB. DE 

MÓVEIS E ELETROD. LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  29.385.566-8 
RECORRENTE:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. IMPROCEDENTE 

– É improcedente a reclamação tributária originária de créditos considerados 
indevidos por superfaturamento não comprovado nas aquisições de mercadorias, 
sendo que as notas fiscais de entrada legitimam os créditos apropriados.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, através do auto de infração no 
2013/002042, exigindo ICMS decorrente do aproveitamento indevido de créditos do 
ICMS, nos exercícios de 2011 a 2013. 

 
Foram anexados aos autos levantamentos básicos do ICMS e 

demonstrativos (fls. 05/84). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 85), 
apresentando impugnação às fls. 87/94, através de seu representante legal, com as 
seguintes alegações: 

 
Que a multa aplicada de 150% é confiscatória e fere os princípios 

constitucionais da proporcionalidade e do não confisco. 
 
Juntou aos autos carta de nomeação do preposto, procuração e CNH (fls. 

95/97). 
 
O Julgador de Primeira Instância devolveu o processo ao autuante (fls. 

100/102) para saneamento. O autor do procedimento se manifestou e anexou 
levantamentos com o preço de venda unitário e documentos auxiliares de notas 
fiscais eletrônicas (fls. 103/428). 
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O sujeito passivo foi intimado por ciência direta (fls. 430) e compareceu 

ao processo, às fls. 433/445, alegando: 
 
Que há de se destacar a flagrante nulidade do auto de infração pela 

manifesta ausência de correlação entre a descrição do fato supostamente ilícito e a 
tipificação da conduta praticada; que não houve superfaturamento das notas fiscais; 
que os documentos fiscais refletem, de forma clara e objetiva, as precisas operações 
que foram realizadas; que houve a regular circulação de mercadorias, o ICMS foi 
destacado e foram cumpridas todas as obrigações acessórias que são inerentes às 
operações em questão; que o fato das operações ocorrerem por valores superiores 
aos de mercado não caracteriza a infração; que é imprescindível a comprovação da 
vantagem resultante da conduta; que sobre os valores superfaturados foi recolhido 
regular e proporcionalmente o ICMS incidente; que a multa aplicada de 150% é 
confiscatória e fere os princípios constitucionais da proporcionalidade e do não 
confisco. 

 
Fez juntada de procuração, CNH e estatuto social (fls. 446/462). 
 
Mais uma vez o processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 

467/468) que lavrou termo de aditamento às fls. 471/474, retificando os contextos e 
as infrações tipificadas e fez juntada do auto de infração e CD-ROM (fls. 475/478). 

 
A autuada foi intimada do aditivo por edital (fls. 482), mas não se 

manifestou. 
 
Pela terceira vez os autos foram encaminhados ao autuante (fls. 486/487) 

que apresentou manifestação às fls. 488/490 e emitiu termo aditivo às fls. 491/494, 
retificando os contextos e as infrações. 

 
Novamente o contribuinte foi intimado por edital (fls. 498) e não se 

manifestou. 
  
Encaminhado para julgamento, foi lavrada Sentença às fls. 502/510 

decidindo pela improcedência do auto de infração com fundamento no fato de que 
os créditos de ICMS considerados indevidos são originários das aquisições de 
mercadorias pelo sujeito passivo com preços superiores aos informados na tabela 
de vendas do fornecedor; que o autuante entende que as notas fiscais emitidas pela 
WG Eletro S/A contém vícios de inidoneidade, o que justificaria a glosa do crédito 
fiscal excedente; que o simples fato de os preços se apresentarem com valores 
superiores aos dos preços da tabela de preços, não o autoriza a considerá-las 
inidôneas; que tal fato não se configura como uma das hipóteses de inidoneidade de 
documento fiscal previstas expressamente no art. 43 da Lei nº 1.287/01; que o fato 
das aquisições de mercadorias consignarem preços superiores aos informados na 
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tabela de preços não caracteriza nenhuma irregularidade, mesmo porque o imposto 
incidente está destacado corretamente em todas elas. 

 
 
Em razão da decisão desfavorável à Fazenda Pública, os autos foram 

remetidos à Representação Fazendária, em reexame necessário, que se manifestou 
pela reforma da decisão de primeira instância para julgar nulo o auto de infração por 
cerceamento de defesa, tendo em vista que o levantamento, desde que 
devidamente comprovado o superfaturamento com o intuito de obtenção de créditos 
de ICMS, deveria apontar os créditos utilizados indevidamente, apurando-se a 
diferença entre o valor efetivamente creditado sobre o valor superfaturado e o 
crédito sobre o valor apontado na planilha de preço das mercadorias elaborada pelo 
fornecedor; que o demonstrativo utilizado pelo auditor para detectar os possíveis 
créditos indevidos está impreciso, confuso, não trazendo nenhuma clareza e certeza 
quanto à veracidade de suas pretensões, em desacordo com o disposto no art. 35, 
inciso I, alínea c e inciso IV da Lei nº 1.288/01, o que leva à nulidade do auto de 
infração, conforme art. 28, inciso II do mesmo diploma legal (fls. 511/514). 

 
Notificado da sentença e do parecer da REFAZ por edital (fls. 517), o 

sujeito passivo não se manifestou. 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO  
 

 
O auto de infração em análise refere-se ao aproveitamento indevido de 

crédito do ICMS decorrente do possível superfaturamento nas aquisições dos 
produtos comercializados. 

 
Entendo que o fato de a empresa adquirir produtos com valores acima 

dos preços de mercado não caracteriza aproveitamento indevido de créditos, tendo 
em vista que a remetente dos produtos destacou corretamente o imposto nos 
documentos fiscais e recolheu o ICMS devido, conforme TARE. 

 
O crédito do ICMS, para ficar caracterizado como aproveitamento 

indevido, deve estar em desacordo com os preceitos estabelecidos na legislação 
tributária ou o documento fiscal ser declarado inidôneo. Vejamos o que dispõe a Lei 
nº 1.287/01: 

 
Art. 32. O direito ao crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
sujeito à idoneidade da documentação e, se for o caso, à 
escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. 
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§ 1o O direito ao crédito está condicionado à regularidade da 
documentação na conformidade do regulamento. 

 
 
E a inidoneidade do documento fiscal somente ocorre nos casos previstos 

no art. 43, incisos I a X do Código Tributário Estadual, o que não é o caso. O auditor 
fiscal, no trabalho realizado, não comprovou que os documentos fiscais, cujos 
créditos foram destacados e aproveitados pela autuada, estão em desacordo com 
algum dos dispositivos legais mencionados. 

 
Desta forma, entendo que nenhum ilícito foi cometido pelo sujeito passivo 

e voto pela manutenção da sentença de primeira instância, que decidiu pela 
improcedência do auto de infração nº 2013/002042. 
 
 
DECISÃO 

 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar de cerceamento à defesa por 
falta de clareza e erro no levantamento, conforme art. 35, inciso I, alínea "c" e inciso 
IV da Lei nº 1.288/01, arguida pelo representante fazendário. Votos divergentes dos 
conselheiros Ricardo Shiniti Konya e Heverton Luiz de Siqueira Bueno. No mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar improcedentes as reclamações 
tributárias constantes do auto de infração nº 2013/002042 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 111.916,26 (cento e onze mil, 
novecentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), R$ 90.994,56 (noventa mil, 
novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 75.567,88 
(setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 6.11. O representante fazendário João Alberto 
Barbosa Dias fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Denise Baiochi Alves, Osmar Defante, 
Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno e Josimar Júnior de Oliveira Pereira. Presidiu a sessão de julgamento aos 
vinte e sete dias do mês de novembro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas – TO, aos dezenove dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 

 
Suzano Lino Marques 

Presidente 
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Denise Baiochi Alves 
Conselheira Relatora Suplente 


