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ACÓRDÃO Nº: 247/2008
PROCESSO Nº: 2007/6860/500982
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6900
RECORRENTE: ANADIESEL S/A
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Aproveitamento indevido. Valor transportado à maior no livro de 
apuração de ICMS. Não comprovação do estorno ou da não utilização do crédito 
tributário. Lançamento procedente.

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 2007/003729 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
4.649,99 (quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove 
centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Marcelo Azevedo dos Santos, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e 
Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 07 de abril de 2008, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: De acordo com o AI, o Contribuinte foi autuado porque deixou de recolher o 
ICMS na importância de R$ 4.649,99 (quatro mil, seiscentos e quarenta e nove 
reais e noventa e nove centavos), correspondente ao giro comercial na importância 
de R$ 27.352,88 (vinte e sete mil trezentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e oito 
centavos), referente ao saldo credor do ICMS do mês de dezembro/2005, 
transportado à maior para o mês de janeiro/2006, conforme descrito no campo 
(contexto) 4.1.

Intimada, pessoalmente, em 04/07/2007, a Autuada veio aos autos em 
24/07/2007, requerer prorrogação de prazo para apresentação de sua Impugnação.

O Contribuinte foi declarado Revel, de acordo com o Termo de fls. 15.

A sentença de primeiro grau, fls. 17/20, julgou procedente o AI, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários constantes do AI, em razão 
da Revelia do Recorrente. Além disso, discorreu sobre a validade e regularidade da 
fiscalização.
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Em 15/10/2007 o Recorrente interpôs seu Recurso (fls. 22/28), aduzindo, em 
suma:

Preliminarmente, a errônea tipificação da infração cometida, ocasionando o 
Cerceamento de Defesa.

No mérito, aduz que o levantamento efetuado não se presta para 
caracterizar a infração.

A Representação Fazendária, fl. 31, recomenda a manutenção da decisão 
prolatada em 1ª instância, e julgar procedente o Auto de Infração, posto que o 
Recorrente nada apresentou para ilidir o feito.

Em sustentação oral o patrono do Recorrente aduziu que, ainda que se 
houvesse transportado o crédito à maior, no exercício seguinte, em momento 
algum se houvera aproveitado do referido crédito, e que a empresa apura créditos 
em todos os exercícios.

Em sessão realizada em 18/02/2008, o Conselho decidiu converter o 
julgamento em diligência, para que o sujeito passivo exibisse os livros de registro 
de entradas e apuração de ICMS, para que se verificasse se possui direito ao 
benefício da tributação como ME.

Os documentos foram juntados, fls. 34/60.

É o relatório.

Não merece reparo a sentença de primeiro grau.

Isso porque, analisando-se toda a documentação juntada, comprova-se que 
houve transposição de saldo credor de ICMS, à maior, do mês de dezembro de 
2005 para janeiro de 2006.

A documentação juntada pelo Contribuinte, em momento algum ilidiu o ilícito, 
eis que no ano de 2006 não comprovou o estorno do referido crédito.

Por outro lado, também não comprova que não houve o aproveitamento. 
Especialmente porque no mês de março de 2006, houve um aproveitamento, e 
redução de crédito à transportar para o mês seguinte, presumindo-se o 
aproveitamento do valor transportado à maior em janeiro.
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Desta forma, não resta dúvida que, de acordo com os documentos juntados 
aos autos, a Recorrente apropriou-se indevidamente de crédito tritubário, motivo 
pelo qual o AI deve ser julgado procedente.

Diante do exposto, voto pela manutenção a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº 2007/003729 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 4.649,99 (quatro mil, seiscentos 
e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
15 dias do mês de maio de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


