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ACÓRDÃO Nº.: 193/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6860/500168
REEXAME NECESSÁRIO: 2.065
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO:INDUSTRIA E COM. DE CEREAIS PEROLA LTDA.

EMENTA: ICMS aproveitado indevidamente. Créditos destacados em notas fiscais 
inidôneas. Notas fiscais oriundas de outras Unidades da Federação sem o devido 
registro no sistema de Administração de Trânsito de Mercadorias. Lançamento 
procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº 2007/000312 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 22.617,32 (vinte e dois mil, 
seiscentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), mais acréscimos legais. O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 25 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por utilizar indevidamente o crédito de ICMS na 
importância de R$ 22.617,32 (Vinte e dois mil seiscentos e dezessete reais e trinta 
e dois centavos), referente ao imposto destacado em notas fiscais inidôneas. 
Relativo ao periodo de janeiro a dezembro de 2003, conforme foi constatado por 
meio do levantamento do ICMS e outros documentos comprovantes da infração 
em anexo.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva argumenta que o auditor acusou o contribuinte de ter utilizado crédito 
de ICMS destacado em notas fiscais inidôneas, contudo não provou a pretendida 
inidoneidade. 

No mérito argumenta que ao contrario do que preconiza o auto de infração 
as notas fiscais não são inidôneas e que todas são adequadas para a utilização; 
que o auditor equivocou-se ao entender que as notas de remessa para 
industrialização não poderiam transferir créditos de ICMS; que todas as notas 
fiscais são interestaduais; portanto ocorreu o seguinte fato: A empresa Comercial 
Manganês Ltda., sediada em Belém-PA, adquiriu 251.920kg de arroz em casca de 
produtores Tocantinense e contratou os serviços da impugnante para beneficiá-lo, 
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a impugnante aproveitou os créditos de ICMS nas entradas e ao beneficiá-lo 
devolveu 167.799 kg de arroz beneficiado, ou seja, 66,6% do que havia recebido e 
emitiu nota fiscal de retorno da mercadoria beneficiada destacando o ICMS, de 
forma que o crédito aproveitado anteriormente foi compensado com o débito 
destacado nas notas fiscais de retorno. Do mesmo modo sucedeu com a empresa 
Cereal Canaã Ltda., sediada na cidade de Paragominas – PA, que adquiriu 
180.300kg de arroz em casca de produtores Tocantinenses e contratou a 
impugnante para beneficiá-lo, e devolvendo 122.603kg de arroz beneficiado 
usando a mesma sistemática de débito e crédito acima.

Finalmente pelo exposto vem requerer que seja julgado improcedente o 
auto de infração, promovendo o seu arquivamento.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar nulo o auto de infração.

Após tentativa de notificar e intimar o contribuinte da decisão de primeira 
instância e do parecer da Representação Fazendária por via postal sem êxito o 
mesmo foi intimado por edital afixado no placar da agencia de atendimento de 
Gurupi aos 03 dias do mês de janeiro de 2008.

Em analise ao processo podemos constatar que as notas fiscais alvos da 
autuação  não constam em relatórios de entradas de mercadorias no Estado do 
Tocantins, conforme consulta efetuada ao sistema ATM referente ao exercício de 
2003, na verdade neste periodo não houve entrada de mercadorias oriundas de 
outros Estados da Federação. Portanto conclui-se tratar-se de documentos sem a 
idoneidade exigida.

Ante ao exposto voto pela reforma da sentença de primeira instância para 
julgar procedente o auto de infração nº 2007/000312 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 22.617,32 (Vinte dois mil 
seiscentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), acrescido das cominações 
legais. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


