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ACÓRDÃO Nº:362/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502624
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.485
RECORRENTE: FENIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos. ICMS - Substituição Tributária 
Lançado no Livro de Apuração. Sistema Contábil Lança Créditos Automaticamente a 
Cada Registro de Nota Fiscal de Entrada. Saldo Credor Acumula-se. Necessidade 
de Correção do Saldo nos Livros de Registros da Empresa - Impossibilidade de 
exigir-se o ICMS por aproveitamento indevido de créditos via auto de infração, 
quando comprovadamente o contribuinte não se utilizou dos mesmos. Há que ser 
determinada a correção do ICMS lançado indevidamente nos livros fiscais.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº. 
2008/001622 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 2.515,16 (dois mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos), 
R$ 5.406,97 (cinco mil, quatrocentos e seis reais e noventa e sete centavos) e R$ 
422,40 (quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), referentes os 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os 
valores de R$ 130.303,08 (cento e trinta mil, trezentos e três reais e oito centavos), 
R$ 332.625,97 (trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e 
noventa e sete centavos), R$ 756.962,60 (setecentos e cinquenta e seis mil, 
novecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) e R$ 887.957,48 
(oitocentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e 
oito centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, determinando 
que a Delegacia Regional da Receita Estadual de Palmas proceda, por Termo 
do Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 
Ocorrência, o estorno dos valores julgados improcedentes, fazendo intimar o 
sujeito passivo da existência do mesmo, devendo um e outro constarem no 
dossiê da empresa. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino 
Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 23 de junho de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: João Gabriel Spicker
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VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 2.116.193,36 (dois milhões, cento 
e dezesseis mil, cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos), referente 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS de produtos sujeitos a substituição 
tributária, no período de 01/06/2003 a 31/12/2003 e nos exercícios de 2004 a 2006.

A autuada foi intimada comparecendo aos autos tempestivamente.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, não argüiu preliminar, e, no mérito, diz 
que não obteve créditos nas transações tributadas pelo regime de substituição 
tributária, embora o sistema de demonstração da empresa se remeta a um saldo 
credor virtual, que não existe na realidade, que o programa de informática utilizado 
para o registro contábil serve a diversas espécies de tributo e possui um campo que 
prevê o calculo de um suposto crédito compensatório inexistente, diz também que 
jamais aproveitou o referido crédito virtual em qualquer operação, ao final, requer 
uma interpretação dos fatos de forma mais favorável ao contribuinte, nos termos 
dispostos no artigo 112 do Código Tributário Nacional.

A Representação Fazendária manifesta-se pelo encaminhamento do 
processo a assessoria técnica do CAT, para que se manifeste ao processo, face a 
complexidade da matéria de mérito do presente processo.

A assessoria técnica apresenta levantamento excluindo crédito oriundo da 
substituição tributária, da apuração do ICMS normal, e como crédito indevido os 
mesmos valores encontrados na peça inicial.

Em análise aos autos, resta claro que o contribuinte ao lançar as notas fiscais 
de entradas de mercadorias sujeitas a Substituição Tributária creditou-se do ICMS, 
fato este ocorrido em função do programa contábil utilizado, que ao lançar uma nota 
fiscal de entrada automaticamente gera um crédito de ICMS. Porém, como fica 
evidenciado, o contribuinte não se aproveitou dos referidos créditos, uma vez que o 
saldo do mesmo acumula-se de um mês para outro.

Entende-se como aproveitamento indevido de crédito de ICMS, quando o 
contribuinte utiliza créditos que não lhes são de direito, fato este que não ocorre no 
presente caso, existe sim um lançamento indevido de crédito de ICMS nos livros de 
apuração, porém, não um aproveitamento.
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Entendo que a correção do lançamento do saldo credor de ICMS deve ser 
efetuada por meio de estorno direto nos livros fiscais do contribuinte.

Quanto aos valores de ICMS normal que foram aproveitados indevidamente 
pelo contribuinte, entendo que os mesmos devem se exigidos por meio de auto de 
infração.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração nº. 2008/001622 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 2.515,16 (dois mil, quinhentos e quinze reais e 
dezesseis centavos), R$ 5.406,97 (cinco mil, quatrocentos e seis reais e noventa e 
sete centavos) e R$ 422,40 (quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), 
referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e 
improcedente os valores de R$ 130.303,08 (cento e trinta mil, trezentos e três reais 
e oito centavos), R$ 332.625,97 (trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e 
cinco reais e noventa e sete centavos), R$ 756.962,60 (setecentos e cinquenta e 
seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) e R$ 887.957,48 
(oitocentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e 
oito centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, determinando 
que a Delegacia Regional da Receita Estadual de Palmas proceda, por Termo do 
Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, o 
estorno dos valores julgados improcedentes, fazendo intimar o sujeito passivo da 
existência do mesmo, devendo um e outro constar no dossiê da empresa.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


