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ACÓRDÃO Nº. : 69/2010
PROCESSO : 2009/6830/500061
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.707
RECORRENTE : INDÚSTRIA E COM. DE CARNES BOI SUL LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.065.079-8

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Créditos. Erro na identificação dos 
Valores - É nulo o auto de infração que não estorna a totalidade dos valores 
aproveitados indevidamente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração 2009/000163, por 
imprecisão na determinação do quantum do fato gerador do imposto, arguida pelo 
relator e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. Os Srs. Irineu Cordeiro 
da Silva e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Recorrente e 
Fazenda Pública, respectivamente. A REFAZ sugere que sejam refeitos os trabalhos 
de auditoria, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha 
e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês de 
março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por utilizar indevidamente crédito de ICMS no valor 
de R$ 65.792,00 (sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais), referente 
apropriação do crédito do imposto das operações de entradas anteriores, sendo 
vedado o aproveitamento quando as saídas subseqüentes forem beneficiadas com 
crédito presumido, o contribuinte optante pela forma de tributação prevista na Lei 
1.173/00, apropriou-se irregularmente do crédito do imposto no mês de setembro de 
2004, conforme constatado por meio do levantamento do ICMS.

A autuada foi intimada por via postal e por edital afixado no placar da agência 
de atendimento de Araguaçu, em 18/03/2009, não comparecendo ao processo, 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário conforme exigido 
na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando cerceamento ao direito de 
defesa uma vez que a intimação foi assinada por pessoa que nunca fez parte da 
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sociedade, sendo completamente estranha ao processo, requer para que não se 
configure cerceamento ao direito de defesa que seja feita nova intimação ao 
representante legal da empresa.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo que exige ICMS utilizado 
indevidamente.

Analisando os autos percebe-se que o contribuinte equivocou-se ao lançar o 
valor do crédito do imposto referente às entradas, uma vez que o mesmo opera com 
crédito presumido, o mesmo deveria ter lançado o valor do ICMS pelas entradas na 
soma dos débitos e em seguida o mesmo valor em créditos de imposto na coluna 
auxiliar, desta forma haveria a anulação, porém, o contribuinte lançou o mesmo valor 
duas vezes em crédito de imposto.

Porém, o autor do procedimento ao efetuar o estorno do referido crédito não 
considerou o somatório dos valores, portanto, entendo que o presente auto de 
infração apresenta nulidade, pois não determina com precisão o quantum do fato 
gerador. 

Pelo exposto, em preliminar, voto pela nulidade do auto de infração 
2009/000163, por imprecisão na determinação do quantum do fato gerador do 
imposto e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 16 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


