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ACÓRDÃO Nº:594/2008
PROCESSO Nº : 2007/686/500711        
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7116
RECORRENTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Aproveitamento indevido de crédito. Transporte a maior de 
saldo credor do imposto não efetivamente utilizado. Descaracterização do ilícito. 
Lançamento improcedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2007/002451 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de  
R$26.162,66(vinte e seis mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e seis 
centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 29 de julho de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada, a recolher ICMS na importância de R$ 26.162,66 
(vinte e seis mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), 
relativo a diferença do saldo credor a transportar para o exercício seguinte em 
31.12.2004, para o saldo credor aproveitado em 01.01.2005, registrado no livro de 
apuração do ICMS, referente ao período de 01.01 à 31.12.2005.  

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que para operacionalização 
de suas atividades possui centro operativos, no Estado do Tocantins, são 
repassados diretamente aos revendedores próprios ou terceirizados. Que emite 
rigorosamente as suas fiscais em atendimento a legislação tributária estadual. 
Que foi surpreendida pela autuação. Que este auto de infração foi emitido em 
substituição ao auto de infração nº 2005/001049, julgado extinto sem julgamento 
do mérito. Quanto ao mérito, diz que não ocorreu aproveitamento indevido de 
crédito, pois a impugnante incorreu em erro formal no preenchimento do livro de 
apuração do ICMS. Porque, no mês de novembro/2004, o valor do crédito foi 
transferido para dezembro/2004 e era de R$ 642.341,61. Que no livro de 
apuração de dezembro/2004, o lançamento do valor do débito do imposto, foi 
realizado equivocamente ou seja no valor de R$ 28.719,97, quando o correto 
seria R$ 1.408,32. a veracidade da alegação pode ser constatada no livro de 
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apuração do ICMS. Fala também sobre o princípio da não cumulatividade e da 
inexistência de qualquer prejuízo ao erário público.

Sentença foi lavrada, diz que a demanda decorre de aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS pelo transporte a maior do saldo credor do imposto, 
relativo ao período de dezembro/2004 para janeiro/2005. No efetuar o transporte 
nesse período acabou transportando os valores a menor na importância de R$ 
26.162,66. Caso, o contribuinte tivesse detectado esse erro material antes da 
ação fiscal, poderia procurar espontaneamente a Delegacia Regional de sua 
jurisdição e solicitado a retificação dos livros fiscais. Após, o inicio do 
procedimento, acaba a espontaneidade do contribuinte quanto à possíveis 
incorreções em seus livros fiscais. Entende correto o procedimento, conclui 
julgando procedente o auto de infração.   

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os mesmos 
argumentos da impugnação.  

A Representação Fazendária, manifesta pela confirmação da sentença de 
primeira instância, pela procedência do auto de infração.

O contribuinte em suas considerações confirma que ocorreu efetivamente 
um erro na sua escrita fiscal, onde os valores reclamados, ocorreum  falha na 
transposição dos valores. Entretanto, se olharmos detalhadamente o livro de 
apuração do ICMS, facilmente percebe-se que a Recorrente não chegou a utilizar 
desse crédito, ocorrido por falha.

Portanto, se não ocorreu a utilização desse crédito, como se pode falar em 
aproveitamento indevido de crédito. Entendo que neste caso, não pode a 
Fazenda Pública através de seus agentes, cobrar essa pseuda diferença ou 
aproveitamento indevido de crédito.  

De todo exposto, no mérito, conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração de nº 2007/002451 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz 
o valor de  R$26.162,66(vinte e seis mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta 
e seis centavos).

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de setembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


