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ACÓRDÃO Nº: 027/2011
PROCESSO: 2010/6250/500074
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7947
RECORRENTE: SOCIC-SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL: 29.358.834-1

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito. Operações de Devolução de Vendas 
de Mercadorias - Prevalece a autuação quando comprovado nos autos o 
aproveitamento do crédito do ICMS em porcentagem superior a estabelecida em 
legislação.

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 nº 2010/000292 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
23.616,79 (vinte e três mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos),
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel 
e João Campos de Abreu. Presidiu a sessão de julgamento ao 1º dia do mês de 
março de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada para que recolha o valor de R$ 23.616,79 (vinte e três 
mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), por ter se aproveitado 
indevidamente de créditos de ICMS nas devoluções de vendas de mercadorias não 
formalizadas pelos remetentes, referente ao exercício de 2006.

A empresa foi intimada, não comparecendo aos autos e incorrendo em 
revelia.

Em despacho, a julgadora de primeira instância devolve os autos a autoridade 
autuante para que seja juntado os documentos comprobatórios do ilícito fiscal e 
complementação da tipificação da infração com os dispositivos legais que tratam de 
devolução de mercadorias.

A auditora, atendendo ao despacho, junta aos autos cópia dos livros de 
apuração do ICMS e cópia de declaração de supostos clientes que informam não 
haverem devolvido mercadorias.
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A julgadora de primeira instância julgou procedente o presente auto de 
infração.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresenta 
requerimento as fls.62 dos autos, informando que impetrou mandado de segurança 
em 28 de julho de 2010, referente a 5 Autos de Infração, inclusive o que se encontra 
em julgamento, por entender que as referidas autuações padecem de 
inconstitucionalidade e ilegalidade.

Assim, requer o sobrestamento da inscrição do débito na Dívida Ativa do 
Estado, até o julgamento final do referido Mandado de Segurança.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, considerando que a 
autuada não apresenta nenhuma prova capaz de ilidir o feito, recomenda a 
confirmação da sentença prolatada em primeira instância, pela procedência do auto 
de infração. 

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que nas 
operações de devoluções de vendas de mercadorias realizadas pelo contribuinte, 
este se creditava do percentual de 20% do valor do ICMS incidente sobre as 
mercadorias devolvidas com uso. Ocorre que, segundo o art. 8º, inciso I, alínea “b” 
do Decreto 2912/06, do Regulamento do ICMS, estabelece que o valor a ser 
creditado pela empresa nesses tipos de operações é de 10%, o que comprova o 
aproveitamento indevido de crédito realizado pelo contribuinte.

Ressalte-se ainda, que o contribuinte não apresenta defesa em relação ao 
mérito, apenas apresenta um requerimento pedindo o sobrestamento da inscrição do 
débito na Dívida Ativa do Estado em razão da impetração de um mandado de 
segurança referente ao auto em que contesta a legalidade da lavratura do mesmo.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2010/000292 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 23.616,79 (vinte e três mil, seiscentos e dezesseis reais e 
setenta e nove centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


