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ACÓRDÃO Nº:463/2009
PROCESSO Nº: 2008/6670/500704          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7563
RECORRENTE: FRICOL FRIGORÍFICO COLINAS S/A.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal por Lançamento de Estorno de Débitos. 
Possibilidade de Aproveitamento dos Referidos Créditos nos Termos da Lei nº 
1.385/2003 – Não há que prevalecer o auto de infração lavrado, uma vez que o 
procedimento do contribuinte encontra-se respaldado na legislação tributária.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, não julgar destacadamente as preliminares arguidas pela Recorrente, 
por se confundirem com o mérito. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso 
e dar-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração nº 2008/001972 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 292.459,05 (duzentos e noventa e dois mil, 
quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos). Os Srs. Irineu Cordeiro da 
Silva e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Recorrente e Fazenda 
Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 18 de junho de 2009, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito 

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada a pagar ICMS na importância de 
R$292.459,05 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinqüenta e nove  
reais e cinco centavos), referente a lançamento de estorno de débito feito no livro 
registro de apuração do ICMS pela empresa, no período de janeiro à maio/2008, 
lançamento esse indevido, uma vez que o mesmo não possui amparo na legislação 
tributária  e feito de forma aleatória, desprovido de documentação fiscal que lhe dê 
suporte.  

O contribuinte apresenta impugnação, em 24/10/2008, fls. 113/118 dos autos.

Sentença foi lavrada, onde diz que na peça de impugnação e anexos nenhum 
outro demonstrativo ou levantamento que se contraponha aos da acusação, 
apresentada as alegações da defesa tempestiva. Diz que ficaram afastadas as 
alegações da defesa, com embasamento nas leis nº 1.385/2003 e os incentivos 
fiscais do PROINDÚSTRIA, pois, não são suficientes para respaldar o estorno de 
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débitos e o conseqüente aproveitamento indevido de crédito do imposto. Face a 
isso, julga procedente o auto de infração. 

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde diz em preliminar de nulidade 
do processo, por falta de atendimento ao art. 56, inciso IV, “A”, item 1, da lei nº 
1.288/2001, pois, o julgador de primeira instância deve decidir todas as questões 
preliminares e depois as de mérito. Outra preliminar de nulidade, por infringência ao 
art. 45 inc. XVIII da lei nº 1.287/2001, por não enquadramento na penalidade do art. 
48, inc. IV, alínea “a” do mesmo diploma legal, por aproveitamento de crédito em 
desacordo com a legislação tributária, e que o contribuinte não é contribuinte 
substituto. E a última preliminar, embasada no art. 35 da lei nº 1.288/2001, onde diz 
que o lançamento deve ser formalizado, devendo conter no mínimo, a descrição 
clara, precisa e resumida do fato e indicação do período de sua ocorrência. Sobre o 
mérito, diz que as falhas contidas no auto de infração, dificultaram a elaborar sua 
defesa. Que o contribuinte, presta serviço de abate de gado bovino, para outros 
frigoríficos e essa prestação de serviço é normalmente tributada na forma do art. 20, 
inc. XII da lei nº 1.287/2001. Que o ICMS sobre serviços prestados, ou seja, o valor 
agregado aos produtos resultantes do abate é dispensado, via TARE, decorrente do 
PROINDUSTRIA. Que por força da lei nº 1.385/2003 não pode atingir esse auto de 
infração que é posterior a essa lei. Requer, ao final, o julgamento das preliminares e 
no mérito a absolvição do contribuinte.   

A Representação Fazendária manifesta-se dizendo que deixa de recomendar 
a nulidade da sentença de primeira instância, face a economia processual, mas que
recomenda a nulidade do feito, por erro na determinação da infração cometida ou a 
improcedência do feito. 

Como o contribuinte é portador do TARE, embasado na Lei nº 1.385/2003 que 
implantou o PROINDUSTRIA, o que lhe permite aproveitar os créditos da forma 
efetuada em sua contabilidade, bem como nos livros fiscais próprios.  

O parecer da Representação Fazendária também endossa esse pensamento 
acima esposado, pois, o lançamento do crédito tributário foi efetuado sem trazer os 
documentos ou sem juntar tais documentos para que pudesse efetivamente 
demonstrar claramente a lisura desse trabalho. 

Com estas considerações entendo que o crédito tributário lançado pelo 
agente do fisco não deve prevalecer neste Contencioso, pois, ocorreu insegurança 
quanto a referida exigência. 

De todo exposto, voto para não julgar destacadamente as preliminares 
arguidas pela Recorrente, por se confundirem com o mérito. No mérito, conheço do 
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recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2008/001972 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$292.459,05 (duzentos e noventa e dois mil, 
quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


