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ACÓRDÃO Nº : 592/2009
PROCESSO Nº : 2007/6640/500678
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7677
RECORRENTE : FRINORTE ALIMENTOS LTDA. 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.059.924-5

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito de ICMS. Contribuinte Portador de 
TARE. Beneficiário de Crédito Presumido – Passível de estorno os créditos 
apropriados pelas entradas, quando o contribuinte dispõe do benefício do crédito 
presumido relativo ao PROINDÚSTRIA.

ICMS. Aproveitamento de Crédito de ICMS a Maior. Estorno da Diferença Entre 
as Saídas e as Entradas por Devolução – Torna-se lícita a exigência, via auto de 
infração, quanto ao estorno relativo a crédito maior que o devido nas entradas das 
mercadorias devolvidas. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito de defesa por não juntar ao processo documentos relativos aos créditos 
questionados, arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração de nº 2007/004397 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.025.583,81 
(um milhão, vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e um 
centavos), e R$ 243.161,76 (duzentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e 
um reais e setenta e seis centavos), conforme Termo de Aditamento de fls. 
349, referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 22 dias do mês de outubro de 2009, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada a recolher ICMS em dois contextos:
Contexto 4: aproveitou indevidamente o crédito de ICMS no valor de R$ 
1.025.583,81(um milhão e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais, 
oitenta e um centavos), quando se creditou de outros créditos, registrados no livro 
de apuração do ICMS, infringindo a Lei 1.385/03 e em especial a cláusula 
segunda do TARE 1.462/04, constatado através da planilha de lançamentos de 
ofício e levantamento apuração do ICMS, relativos ao período 2005.
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Contexto 5: aproveitou a maior o crédito de ICMS no valor de R$ 243.040,69 
(duzentos e quarenta e três mil, quarenta reais, sessenta e nove centavos), 
quando se creditou de ICMS, referente a devolução de mercadorias, no 
percentual de 12% onde na verdade seria 2%, constatado através da planilha de 
lançamentos de ofício e levantamento do ICMS, relativos ao período de 
01.01.2005 a 31.12.2005.

           A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
arguindo preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa por não 
juntar ao processo os documentos relativos aos créditos questionados, ou seja, 
notas fiscais de devolução.

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para 
saneamento.

           Às fls. 349, um dos autores do procedimento lavra termo de aditamento 
alterando os campos 5.1; 5.8 para R$ 1.430.363,29 e o campo 5.11 para R$ 
243.161,76, do auto de infração. Ainda se manifesta às fls. 309 e 350, anexa 
documentos às fls. 200 a 308 e às fls. 310 a 348.

Intimado, via AR, do termo de aditamento, o contribuinte tempestivamente 
apresentou impugnação.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor total autuado, acrescido das 
cominações legais.

Intimado, por via postal, da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, arguindo preliminar de nulidade do auto 
de infração por cerceamento ao direito de defesa, alegando que a juntada das 
notas fiscais por amostragem é insuficiente para conferir segurança à ação fiscal; 
que a empresa estava beneficiada por crédito presumido, fato não considerado 
quando da lavratura do AI, bem como no julgamento de primeira instância, 
havendo erro na formalização e insegurança na determinação da infração.

          Do Direito, alega que o crédito do imposto apurado na devolução de 
mercadorias vendidas pela empresa beneficiária do programa (PROINDUSTRIA), 
pode ser apropriado, uma vez que não se trata de crédito apurado em operação 
anterior. Afirma, ainda, que os produtos recebidos em devolução procedentes de 
outros estados eram lançados no respectivo livro registro de entradas, com 
crédito de 12% ou 17%, de acordo com alíquota da região de origem e, no livro de 
apuração de ICMS, procedia-se o estorno do crédito excedente de acordo com as 
respectivas operações de saída. Que, a apuração mensal dos créditos estornados 
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de quaisquer naturezas foi realizada conjuntamente com os débitos de ICMS 
pelas saídas de mercadorias.

          A Representação Fazendária, em seu arrazoado, considera que a alegação 
de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo contribuinte, é 
mero ardil processual, que todas as notas fiscais permanecem em poder do 
recorrente. Demais, ainda que os créditos se referissem a qualquer tipo de nota 
fiscal, vedado estaria o aproveitamento do mesmo; portanto, se a recorrente, 
optou pelo crédito presumido (benefício do programa PROINDUSTRIA) obrigada 
estava, não apenas em não aproveitar outras modalidades de crédito como 
também, estornar os já existentes. Por fim, opina pela plena rejeição do recurso e 
a conseqüente confirmação da sentença de primeira instância.

          Em análise aos autos, verificando a alegação de nulidade por cerceamento 
ao direito de defesa, constata-se que o lançamento do crédito tributário apresenta 
de modo claro a descrição dos fatos ocorridos, determina de forma correta a 
infração, foram trazidos documentos que, embora por amostragem, comprovam 
os fatos em que se fundamenta e que a documentação, em sua totalidade, 
encontra-se em poder do contribuinte, podendo ser verificada pelo mesmo a 
qualquer momento, portanto, entendo que a preliminar de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa não deve prevalecer.

          Os créditos estornados de ofício no campo 4, constituem aproveitamento 
indevido de crédito, visto que Parágrafo Único do art. 4º da Lei 1385/03, 
determina a exclusão da possibilidade de apropriação, pelo contribuinte, de 
qualquer outro crédito referente à operação anterior,  vejamos:
         

Art. 4º.....................................................................

Parágrafo único. O enquadramento nos incentivos 
fiscais desta Lei exclui a apropriação, pelo       
contribuinte, de qualquer outro crédito referente a 
operação anterior.

           Também o TARE nº. 1.462/2004, em sua Cláusula Segunda, além de 
vedar a apropriação de outros créditos referente à operação anterior, determina o 
estorno do saldo credor de ICMS preexistente, vejamos:

CLÁSULA SEGUNDA – A opção pela forma de 
escrituração e apuração prevista na cláusula anterior 
implica em não escrituração dos créditos fiscais 
relativos às operações anteriores e ao estorno do 
crédito do saldo credor de ICMS porventura existente 
à data da opção, devendo ser observado, quanto à 
escrituração do Livro Registro do ICMS.  
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          Não há que se falar em operação que não seja anterior, pois se ela não for 
anterior à operação de venda do contribuinte, esta foge do seu campo de 
atuação, passando a gerar crédito de ICMS para o contribuinte da operação 
seguinte. Para deixar mais claro, se o contribuinte utiliza embalagens ou 
transporte, estes fazem parte de seu produto final, embalado e entregue no 
destinatário, já englobados no preço final de venda, portanto, entrando na sua 
composição.

          O crédito aproveitado indevidamente no campo 5, refere-se ao 
aproveitamento ao crédito do ICMS nas devoluções de mercadorias vendidas, nas 
quais o contribuinte efetivamente teve uma carga tributária de 2% na sua saída e 
ao retornarem como devolução ao seu estabelecimento o mesmo creditou-se em 
12%. Portanto, produzindo um crédito fictício de 10%. Quanto a este campo o 
contribuinte não traz nenhuma alegação ou prova que possa mudar o 
entendimento do feito.

           Face ao exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa, arguida pela Recorrente. No mérito, conheço o 
recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a sentença de primeira 
instância, julgar procedente o auto de infração nº. 2007/004397 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
1.025.583,81(um milhão, vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais, 
oitenta e um centavos), no contexto 4 e R$ 243.161,76 (duzentos e quarenta e 
três mil, cento e sessenta e um reais, setenta e seis centavos), conforme Termo 
de Aditamento de fls. 349, no contexto 5, mais acréscimos legais.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
Aos 24 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


