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ACÓRDÃO Nº : 270/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/502352
RECURSO VOLUNTARIO : 7.838
RECORRENTE : WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORTE S.A.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.047.789-1

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito. Falta de Estorno Proporcional às 
Saídas Efetuadas – É devida a exigência fiscal quando reclama a não redução da 
base de cálculo em 29.41%, pelo estorno dos créditos na mesma proporção das 
saídas.

Aproveitamento Indevido de Crédito de ICMS. Utilização de Alíquota Indevida - É 
procedente o lançamento que estorna créditos de ICMS, apropriados pelo 
contribuinte, sem a respectiva sustentação legal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2009/001354 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
10.644,36 (dez mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos); R$ 
29.744,59 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove 
centavos); R$, 18.189,31 (dezoito mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e um 
centavos); R$ 4.535,54 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 
quatro centavos), R$ 5.349,60 (cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e 
sessenta centavos) e R$ 349,38 (trezentos e quarenta e nove reais e trinta e oito 
centavos), referentes aos campos 4.11 a 9.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 05 dias do mês de agosto de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.
  
CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: O contribuinte foi autuado no valor total de R$ 68.812,78 (sessenta e oito mil,
oitocentos e doze reais e setenta e oito centavos), referente ao aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS, nos exercícios de 2006, 2007 e 2008 e no período de 
01.01.2009 a 30.06.2009. 

        A autuada foi intimada, por via postal, comparecendo ao processo 
tempestivamente.
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O processo foi devolvido ao órgão preparador para intimar o sujeito passivo a 
fim de fazer juntada dos livros de registro de saídas e apuração do ICMS.

O contribuinte foi intimado, por via postal, solicitando ao órgão preparador 
prorrogação de prazo para apresentação dos livros fiscais (fls.62).

A julgadora de primeira instância considerou auto de infração nº 2009/001354 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 10.644,36, campo 4.1, R$ 29.744,59, campo 5.11, R$ 18.189,31, 
campo 6.11, R$ 4.535,54, campo 7.11, R$ 5.349,60, campo 8.11 e R$ 349,38 
campo 9.11.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argüiu preliminar de nulidade da 
sentença de primeira instância por não analisar a documentação apresentada pela 
impugnação, deferida pelo Chefe da Agência de Palmas, violando o princípio da 
verdade material. Quanto ao mérito, alega que: relativo aos contextos 4, 5, 6, e 7, 
onde fala do aproveitamento dos créditos do ICMS pela não utilização da redução de 
base de cálculo, pois, ocorrendo tal fato estaria violando o princípio  da não-
cumulatividade. Sobre os contextos 8 e 9, não recorreu. Ao final, requer a 
improcedência do auto de infração.

A REFAZ recomendou a manutenção da sentença prolatada em primeira 
instância e pela procedência ao auto de infração no seu todo.

Em análise aos autos, a recorrente alega em seu recurso que não efetua a 
redução de base de cálculo prevista na legislação tributária e, portanto, não estaria 
obrigada a efetuar o estorno proporcional dos créditos nas entradas, mas não juntou 
provas do alegado, visto que não apresentou os livros fiscais solicitados no 
Despacho exarado pela instância administrativa e na intimação, no prazo legal.

A redução proporcional dos créditos do ICMS não ofende o princípio de não -
cumulatividade do imposto pois é proporcional às saídas tributadas com redução de 
base de cálculo. Nenhum prejuízo acarreta ao contribuinte. 

Os créditos do imposto devem ser estornados na mesma proporção das 
saídas tributadas com redução de base de cálculo. Não foi o que ocorreu na 
presente demanda.

Em relação aos ilícitos descritos nos contextos 8 e 9, a impugnante concorda 
com os mesmos, afirmando que oportunamente efetuará o recolhimento.
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Neste caso, foi utilizada indevidamente a alíquota de 18% nas aquisições de 
mercadoria provenientes do Estado de São Paulo, quando a alíquota interestadual 
neste caso deveria ser de 7%.

Com estas considerações, entendo que é totalmente eficaz a exigência do 
crédito tributário constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações da 
recorrente não foram suficientes para ilidir a ação fiscal.

Ante o exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento, 
confirmo a decisão de primeira instância, julgo procedente o auto de infração 
2009/001354 e condeno o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 10.644,36 (dez mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis 
centavos); R$ 29.744,59 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e 
cinquenta e nove centavos); R$, 18.189,31 (dezoito mil, cento e oitenta e nove reais 
e trinta e um centavos); R$ 4.535,54 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e 
cinquenta e quatro centavos), R$ 5.349,60 (cinco mil, trezentos e quarenta e nove 
reais e sessenta centavos) e R$ 349,38 (trezentos e quarenta e nove reais e trinta e 
oito centavos), referentes aos campos 4.11 a 9.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 17 
dias do mês setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


