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ACÓRDÃO Nº:363/2009
PROCESSO Nº: 2007/6640/500675 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.596
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: FRINORTE ALIMENTOS LTDA

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito. Valor do Imposto Incluído na 
Apuração. Portador de Termo de Acordo de Regime Especial - É devida a exigência 
que estorna crédito tributário de devolução de vendas, cuja apropriação de crédito 
se deu a uma alíquota de 7% ou 12%, sendo que na saída a mercadoria sofreu a 
carga tributária de 2% ou 0,85%.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº 2007/004387 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 559.137,71 (quinhentos e 
cinquenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e setenta e um centavos) e R$ 
90.546,82 (noventa mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois 
centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. 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 e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 04 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 649.684,53 (seiscentos e 
quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos), 
referente ao aproveitamento indevido e a maior de crédito do ICMS, no exercício de 
2006.

Foram anexados aos autos o levantamento básico do ICMS, planilhas de 
lançamentos de ofício, Lei nº 1.385/03, Termo de Acordo de Regimes Especial nº 
1.462/2004 e cópias dos livros de registros de apuração do ICMS, saídas e entradas 

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação 
tempestivamente.
    

O processo foi devolvido a autuante (fls. 386/387) para juntada de 
documentos comprobatórios.
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Em manifestação, às fls. 391, a autora do procedimento informa que a 
empresa não estava no seu endereço e a documentação só foi localizada em 
04.11.2008, não sendo possível atender à solicitação em tempo hábil.
    

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2007/004387 nulo, por entender que houve cerceamento ao direito de defesa, por 
não constar na planilha de lançamento de ofício a descrição de quais produtos 
deram origem à infração por utilização indevida de crédito.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão de primeira instância e a 
procedência do auto de infração, por entender que o demonstrativo da origem dos 
créditos tributários, constante do Art. 35, IV da Lei 1.288/01, nesse caso, são as 
fotocópias do livro de apuração que se fazem anexas, sendo desnecessária a 
diligência solicitada às fls. 386/387, destes.

Ciente da decisão de primeira instância e do parecer da REFAZ, o sujeito 
passivo apresentou recurso voluntário a este conselho, argüiu preliminar de nulidade 
do auto de infração por cerceamento de defesa, por não ter conhecimento dos 
documentos que descrevem os produtos que deram origem a suposta infração por 
suposta utilização indevida de crédito, pede que seja mantida a decisão proferida 
pelo Contencioso Administrativo Tributário de Primeira Instância.

Em análise a documentação acostada aos autos, observa-se que os autos 
demonstram com satisfação a origem dos créditos fiscais reclamados na inicial, as 
fotocópias do livro de registro de entradas e do livro de apuração do ICMS, são 
provas para demonstrar a origem dos créditos tributários, sendo que na saída a 
mercadoria sofreu a carga tributária de 2% ou 0,85%, não podendo retornar pela 
alíquota de 7% ou 12%, embora a nota fiscal de saída houvesse o destaque de 7% 
ou 12%, ficando a recorrente no direito de aproveitar o crédito referente às 
devoluções de saídas na mesma proporção da carga tributaria sofrida,  sendo eficaz 
a exigência do crédito tributário constituído pela Fazenda Pública, pois a recorrente 
deixou de cumprir o que dispõe na Cláusula Segunda do Termo de Acordo de 
Regime Especial nº 1.462/2004.

Com estas considerações, por tudo que costa dos autos, no mérito, em 
reexame necessário, voto para modificar a decisão de primeira instância, e julgar 
procedente o auto de infração nº 2007/004387 e condenar o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$R$ 559.137,71 (quinhentos e cinqüenta e 
nove mil, cento e trinta e sete reais e setenta e um centavos) e R$ 90.546,82 
(noventa mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), 
referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


