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ACÓRDÃO Nº:503/2008
PROCESSO Nº: 2007/6890/500046 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.113
RECORRENTE: GRANOL INDÚSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO S/A
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Crédito de ICMS. 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 n.º 
2007/001008 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 1.690,51 (um mil, seiscentos e noventa reais e cinqüenta e um 
centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e 
Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 de agosto 
de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 1.690,51 (um mil seiscentos e 
noventa reais e cinqüenta e um centavos) referente aproveitamento de créditos de 
ICMS, conforme consta no livro de entradas,  mês de setembro de 2006, fls. 035, 
indevidamente, visto que o Termo de Acordo de Regime Especial nº 1.618/85, 
especifica o não aproveitamento de créditos fiscais relativos às operações 
anteriores.

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário constante na inicial. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar, e no mérito 
requer a improcedência do auto de infração alegando que o crédito proveniente 
da anulação de uma Nota Fiscal de Saída, teve outra nas mesmas quantidades e 
valores, emitida em sua substituição, com data de emissão de 01.08.2006 e data 
de saída de 09.08.2006, foi emitido a nota fiscal 001817 para acobertar a 
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operação de transferência de 40.250,00 kg de soja em grãos, no valor de R$ 
14.087,50, destacado o ICMS no valor de R$ 1.690,50, não sendo utilizada para o 
efetivo acompanhamento da mercadoria, pelo fato de que foi emitido a nota fiscal 
nº 001974 com o mesmo valor e o mesmo ICMS, sendo a primeira nota fiscal 
emitida, registrada no livro de saídas em duplicidade, e para correção foi emitido 
em 29.09.2006, a nota fiscal de entrada nº 001221, com o objetivo de anular a 
nota fiscal de saída nº 001817, sendo recuperado o imposto que foi debitada para 
a mesma operação, tratando-se, no entendimento da autuada de uma correção 
de procedimentos e não de aproveitamento de créditos sobre operações 
anteriores.

A REFAZ recomendou a  confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração.

Em análise aos autos contata-se que a exigência fiscal decorre de 
aproveitamento indevido de crédito sobre entradas interestaduais, no mês de 
setembro de 2006, observa-se que esse procedimento não tem respaldo na 
legislação tributária estadual. Se a empresa, por algum motivo, recolhe o ICMS 
em duplicidade, o procedimento seria entrar com pedido de restituição de crédito 
na Agência de Atendimento do seu domicílio, respaldada com os documentos 
fiscais e registrar a observação no livro de Registro de Ocorrência da empresa.

Diante do exposto, considerando que a autuada não trouxe aos autos 
provas capazes de ilidir o feito, voto pela confirmação da decisão prolatada em 
primeira instância e pela procedência do auto de infração nº 2007/001008, 
condenando o sujeito passivo da obrigação tributária a recolher o valor de R$ 
1.690,51 (Um mil seiscentos e noventa reais e cinqüenta e um centavos), 
acrescido das cominações legais.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


