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ACÓRDÃO Nº : 118/2010
PROCESSO Nº .: 2009/6040/501197
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7754
RECORRENTE : DISTRIBUIDORA CENTROESTE LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.067.749-1

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito. Devolução de Mercadoria  
Beneficiada com Diferimento na sua Aquisição. Crédito Registrado a Maior - A 
exigência fiscal prevalece quando comprovado que uma das Notas Fiscais estava 
cancelada e que o lançamento do crédito foi efetivado a maior.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de 
defesa, por não haver relação entre a descrição do histórico e a tipificação, argüida 
pela Recorrente. Votos contrários dos conselheiros Fernanda Teixeira Halum e João 
Gabriel Spicker. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, 
dar-lhe provimento parcial para, modificar a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração 2009/000706 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 4.910,45 (quatro mil, novecentos e 
dez reais e quarenta e cinco centavos) e, absolver do valor de R$5.531,88 (cinco 
mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), referente ao campo 
4.11. Votos contrários dos conselheiros Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel 
Spicker. Os Senhores Aldecimar Esperandio e Ricardo Shiniti Konya fizeram 
sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum 
João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo Sardinha e com voto vencedor Luciene 
Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 24 dias do mês de 
março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Fernanda Teixeira Halum

CONS. AUTORA DO VOTO: Luciene Souza Guimarães Passos

VOTO: A empresa foi autuada por aproveitar indevidamente de crédito de ICMS no 
valor de R$10.442,33 (dez mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e três 
centavos) no mês de dezembro do ano de 2007, conforme constatado pelo 
levantamento do ICMS.

A autuada foi intimada via postal, não comparecendo aos autos, incorrendo 
em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração.
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Intimada da sentença de primeira instância a empresa apresentou recurso 
voluntário, argüindo preliminar de nulidade do auto de infração por falta de relação 
entre o histórico e a tipificação da infração.

No mérito, alega que o produto adquirido pelo produtor adentrou em seu 
estabelecimento sem destaque do ICMS, mas em razão de ter sido devolvido, sua 
devolução por imposição legal tem necessidade de destaque do ICMS, o que 
ocasionou o posterior aproveitamento, a fim de anular o débito. Ao final, requer que 
seja reconhecida a nulidade do auto de infração ou sua improcedência.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda que seja 
solicitada a juntada dos livros de saída e apuração do ano de 2007 para a devida 
constatação dos fatos e caso não seja esse o entendimento do Conselho que seja 
reformada a decisão de primeira instância para julgar nulo o presente auto de 
infração.

Após breve relato, compulsando os autos, vislumbra-se que houve preliminar 
suscitada pela parte, que alega cerceamento ao direito de defesa, por não haver 
relação entre a descrição do histórico e a tipificação. A meu ver a preliminar argüida 
é meramente procrastinatória, tendo em vista que a infração descrita no campo 4.13 
do lançamento se molda à descrição do fato gerador da obrigação. 

O histórico noticia aproveitamento indevido de créditos de ICMS de forma 
indevida, por consistirem de créditos lançados diretamente na apuração do imposto, 
relativo ao mês 12/07, sobre notas fiscais de saídas (devolução), numa forma de 
“anulação” dos débitos destacados nas mesmas, que são relativas a entradas com 
diferimento, remetidas por produtor rural. A infração tipificada contempla os artigos 
45, Inciso XVIII, 32 “caput” e 7º, inciso II, todos da Lei nº 1287/01, in verbis:

Art. 45. É vedado  ao contribuinte  e ao responsá-
vel:

XVIII – aproveitar créditos do imposto em 
desacordo com a legislação tributária;

Art. 32. O direito ao crédito, para efeito de 
compensação com débito do imposto, 
reconhecido ao estabelecimento que tenha
recebido as mercadorias ou para o qual tenham 
sido prestados os serviços, está sujeito à 
idoneidade da documentação e, se for o caso, à 
escrituração nos prazos e condições 
estabelecidos na legislação.
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Art. 7o Ocorre:

II – diferimento quando o lançamento e o 
pagamento do imposto incidente sobre 
determinada operação ou prestação forem 
adiados para etapa posterior, atribuindo-se a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto 
diferido ao adquirente ou destinatário da 
mercadoria ou usuário do serviço, na qualidade 
de contribuinte vinculado à etapa 
posterior. (Redação dada pela Lei 1.320 de 
04.04.02).

Todos os artigos tipificados se enquadram perfeitamente à situação descrita 
no histórico, conduzindo ao claro raciocínio sobre a imputação da infração cometida, 
razão pela qual entendo não prevalecer a preliminar argüida, por não antever 
cerceamento à defesa do contribuinte.  

Quanto ao mérito, observa-se que o fato gerador do aproveitamento indevido 
de créditos de ICMS, mês 12/07, no valor de R$10.442,33 (dez mil, quatrocentos e 
quarenta e dois reais e trinta e três centavos) tem origem na emissão de Notas 
Fiscais de Saídas M-1, nºs 39130 a 39133, notas com CFOP 6202 (devolução de 
compra). No entanto, a operação de entrada foi diferida e na devolução houve o 
destaque a débito do ICMS.

Não obstante não ter sido convencional a forma de aproveitamento do crédito 
oriundo das saídas de mercadorias para devolução, o que entendo é que as 
mercadorias que entraram no estabelecimento eram realmente diferidas, não tendo 
gerado quaisquer créditos por ocasião de sua entrada, e uma devolução do produto 
(milho em grãos) ocasionou o destaque do imposto. O contribuinte, em seu 
entendimento, realizou um “estorno/anulação” daqueles débitos, diretamente na 
apuração do ICMS, procurando assim equilibrar o cotejamento do imposto, ou seja, 
não arcar com qualquer ônus tributário relativo a tais operações.

Entendo que, apesar da forma como o estorno se procedeu, as questões 
formais estão aquém das materiais, portanto, o resultado prático indicaria que não 
haveria lesões a nenhuma das partes (Estado e contribuinte) com a anulação dos 
débitos da forma como fora efetuada. Porém, analisando detidamente as peças 
processuais, percebemos que o montante do crédito aproveitado pelo contribuinte, 
R$ 10.442,33, supera o débito destacado nas 04 notas fiscais, que totalizam R$ 
7.371,25, considerados por mim como indevidos de apropriação. Somado a esse 
fato, também é perceptível que a nota fiscal nº 39130, cópia constante às fls. 05 dos 
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autos, foi cancelada na mesma data de emissão. Este fato é confirmado pelo 
processo nº 2009/6040/501247, que trata de Auto de Infração de nº 2009/000711, 
lançado ao mesmo sujeito passivo, onde consta levantamento básico do ICMS, 
mesmo período, noticiando em seu campo de informações complementares o 
cancelamento do referido documento.

Diante tais considerações, entendo que deve prevalecer a exigência no 
tocante às duas situações relatadas, valor aproveitado a maior que o destacado nas 
notas fiscais no valor de R$3.071,08 e cancelamento da nota fiscal nº 39130, cujo 
ICMS creditado é de R$ 1.839,37, perfazendo um total de aproveitamento indevido 
no valor de R$ 4.910,45.

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa, por não haver relação entre a descrição do 
histórico e a tipificação, argüida pela Recorrente. No mérito, voto por conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento parcial para, modificando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração 2009/000706 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 4.910,45 (quatro 
mil, novecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) e, absolver do valor de 
R$5.531,88 (cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), 
referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 28 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Autor do Voto 

Representante Fazendário


