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ACÓRDÃO Nº: 465/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/504220
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7462
RECORRENTE: RODEIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária por Apropriação a Maior de Crédito 
Presumido. Divergência com o Termo de Acordo de Regime Especial. Perícia 
Técnica. Constatação de Falha em Parte do Trabalho – Há que prevalecer em parte 
o auto de infração, quando constatado, através de perícia técnica, que os valores do 
crédito tributário diferem da peça básica e termo aditivo.

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 de nº 
2007/005173 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 12.151,01 (doze mil, cento e cinquenta e um reais e um centavo), R$ 
104.072,22 (cento e quatro mil, setenta e dois reais e vinte e dois centavos) e R$ 
59.483,85 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco 
centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente os valores de R$ 334.141,99 (trezentos e trinta e quatro mil, 
cento e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), R$ 276.593,55 (duzentos e 
setenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) e 
R$ 121.102,39 (cento e vinte e um mil, cento e dois reais e trinta e nove centavos), 
referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 02 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de R$
154.282,65 (cento e cinqüenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e 
sessenta e cinco centavos), referente a aproveitamento indevido de crédito 
presumido, por apropriar a maior que o concedido na cláusula primeira, inc. V do 
TARE nº 1.445/2004, relativo ao período de 01.01.2004 á 30.06.2006, conforme 
levantamento básico do ICMS, contido nos contextos 4 a 6 dos autos.

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 19/12/2007.
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Juntado termo de aditamento à auditoria, onde modifica o valor base de 
cálculo e o imposto original, do contexto 4, passando para R$346.293,00; contexto 
5, passando para R$380.665,77 e contexto 6, passando para R$ 180.586,24. 

Via do despacho nº 087/2006, a Julgadora de Primeira Instância determina 
que o processo seja convertido em diligência, retornando a autora do procedimento 
para que seja adequado aos termos legais. Novo termo de aditamento foi elaborado, 
onde foram alterados os campos dos contextos 4, 5 e 6, e alterados os valores base 
de cálculo, passando os impostos originais dos contextos 5, para R$2.239.210,40 e 
do contexto 6, para R$1.062.272,00. O contribuinte novamente apresenta 
impugnação ao termo de aditamento, tempestivamente, em 28/07/2008.

Sentença de primeira instância foi lavrada, onde diz que o sujeito passivo está 
devidamente identificado e as intimações foram válidas, as impugnações são 
tempestivas e apresentadas por advogado legalmente habilitado. Sobre a preliminar, 
não houve afronta ao princípio da segurança jurídica, do contraditório e da ampla 
defesa, pois, esta compareceu ao processo no tempo adequado. Rejeita a preliminar 
levantada e passa ao mérito. Este se refere a aproveitamento indevido de crédito 
presumido. Diz que o contribuinte está obrigado ao cumprimento das obrigações 
acessórias previstas por força da legislação tributária estadual e do TARE firmado 
entre as partes. Que a empresa aproveitou indevidamente 15%, quando o correto 
seria 5%, caracterizando apropriação a maior. Com essas considerações, julga 
procedente o auto de infração.      

Recurso voluntário foi impetrado pelo contribuinte, contra a sentença de 
primeira instância, onde requer a nulidade desta, pois, rejeitou as preliminares 
argüidas, alegando que não houve afronta as princípios da segurança jurídica, do 
contraditório e da ampla defesa. Mas, onde está a segurança do contribuinte, que ao 
ser fiscalizado e homologada toda sua documentação, posteriormente, sofre nova 
fiscalização e é autuado por isso. Fala sobre a nulidade do auto de infração, pois, a 
empresa foi fiscalizada e após, mais de um ano, novamente a mesma autora do 
procedimento, inicia nova fiscalização e aumenta o valor do imposto a ser recolhido, 
entende inadmissível tal procedimento, certamente que é uma perseguição, isto é 
uma nulidade absoluta do auto de infração por estar eivado de vícios insanáveis. 
Também, argui a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, pois, foi o AI foi 
lavrado ao arrepio da legislação, onde conforme o TARE nº 1.445/2004, o imposto a 
ser recolhido é de 2%. Quanto ao mérito, diz sobre o princípio da verdade material, 
do princípio da legalidade. Do fundamento para o recolhimento de 2% do ICMS, 
baseando no TARE nº 1.445/2004 firmado (junta cópia), conclui, requerendo o 
cancelamento do auto de infração.  
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A Representação Fazendária, em manifestação, diz que as preliminares não 
têm o condão de nulificar o feito e sobre o mérito, nada de novo trouxe, sendo que a 
cláusula primeira do TARE firmado, diz claramente sobre o aproveitamento indevido 
de crédito, requer a manutenção do auto de infração e seus aditamentos.

O trabalho fiscal, conforme se pode verificar, iniciou com valores bem 
modestos e no transcorrer do processo, foi alterado, via Termo de Aditamento, para 
valores bem significantes. A tese da autuada, excluindo as preliminares, era que a 
empresa, por força do TARE firmado com a Administração da SEFAZ, com 
tributação a 2% jamais atingiria valores estratosféricos, entretanto, não trouxe nada 
que pudesse ilidir o feito.

A Julgadora de Primeira Instância entende que ficou correto o trabalho 
elaborado, com o termo de aditamento, e não convencida pelos argumentos da 
impugnação, conclui, julgando procedente o auto de infração no todo.

No seu recurso, novamente repete os termos da impugnação, agora 
acrescido do rebate á sentença de primeira instância, mas, nada de novo foi trazido 
que pudesse ilidir o processo.

Entretanto, os Julgadores, de comum acordo com esta Relatoria, resolvem 
converter o processo em diligência, para que a Assessoria Técnica do CAT 
demonstre os cálculos e as operações efetuadas e ao final concluir com um parecer 
do quantum que efetivamente é devido ao Erário Estadual. Através de demonstrativo 
e parecer técnico, a perícia conclui e chega a valores divergentes do encontrado até 
o momento.

Com essas considerações, entendo que deve ser julgado procedente em 
parte o auto de infração, para acolher o parecer técnico da Assessoria Técnica, por 
entender correto e assim fazer a verdadeira justiça fiscal.

De todo 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 de nº 2007/005173 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 12.151,01 (doze mil, cento e cinquenta e um 
reais e um centavo), R$ 104.072,22 (cento e quatro mil, setenta e dois reais e vinte e 
dois centavos) e R$ 59.483,85 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e três 
reais e oitenta e cinco centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 
334.141,99 (trezentos e trinta e quatro mil, cento e quarenta e um reais e noventa e 
nove centavos), R$ 276.593,55 (duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa 
e três reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 121.102,39 (cento e vinte e um mil, 
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cento e dois reais e trinta e nove centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente.

É o voto.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


