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ACÓRDÃO Nº: 48/2010
PROCESSO: 2007/7300/500053
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7743
RECORRENTE: COMERCIAL DE EXPLOSIVOS CHAPADA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL: 29.057.439-0

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito. Não Comprovação de Sua Origem –
Deve ser estornado o crédito lançado e compensado na apuração do imposto, 
quando não restar comprovada sua origem. 

Aproveitamento Indevido de Crédito. Estornos Não Previstos na Legislação 
Tributária - Não prevalece a exigência fiscal que se baseie em aproveitamento de 
créditos realizados em acordo com o previsto em lei, salvo as situações em que 
parte dos estornos foi efetivada em duplicidade.     

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº 
2007/005469 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), R$ 2.457,45 (dois mil, 
quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), R$ 1.423,43 
(um mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), referentes aos 
campos 4.11, parte do campo 5.11 e ao campo 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e absolver dos valores de 7.101,87 (sete mil, cento e um reais e 
oitenta e sete centavos), R$ 5.924,46 (cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e 
quarenta e seis centavos), e R$ 693,83 (seiscentos e noventa e três reais e oitenta e 
três centavos), referentes a parte do campo 5.11, e aos campos 6.11 e 8.11, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do mês de março de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada em cinco contextos, no campo 4.11, por deixar de 
recolher ao Tesouro Estadual a importância de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 
reais), referente ao aproveitamento de crédito sem identificação de origem a título de 
Outros Créditos, no mês de novembro de 2003, conforme Levantamento Básico do 
ICMS e cópias do Livro Registro de Apuração do ICMS.
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Nos campos 5.11, 6.11 e 8.11, por deixar de recolher ao tesouro Estadual o 
valor total de R$ 16.177,61 (dezesseis mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e 
um centavos), referente ao aproveitamento indevido do crédito do ICMS, por meio 
de estornos de débitos não previstos na Legislação Tributária, referente aos meses 
de setembro a dezembro de 2003, janeiro a julho de 2004 e aos meses de junho, 
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2005, conforme Levantamento Básico 
do ICMS e cópias do Livro Registro de Apuração do ICMS.

No campo 7.11, deverá recolher o valor de R$ 1.423,43 (hum mil, 
quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), por ter aproveitado 
indevidamente o crédito do ICMS referente a entrada de serviços de 
telecomunicações nos meses de março, maio, julho, novembro e dezembro de 2004, 
conforme Levantamento Básico de ICMS e cópia do Livro Registro de Entradas.

A autuada foi intimada via postal, compareceu aos autos, não argüiu 
preliminar e, no mérito, alega que a legislação tributária permite que o ora 
impugnante se aproveite dos créditos oriundos do ICMS de serviço de 
telecomunicações, sendo indevida a pretensão fiscal. Quanto aos demais contextos, 
diz que todos os aproveitamentos de crédito foram realizados conforme previsão da 
legislação.

Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração.

O julgador de primeira instância julgou procedente o auto de infração, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário em seus valores 
integrais, acrescidos de multa, juros e atualização monetária. 

Intimada da sentença de primeira instância a empresa apresentou recurso 
voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da decisão prolatada em primeira instância para julgar procedente os itens 4 e 7, 
procedente em parte o item 5 e improcedente os itens 6 e 8 do auto de infração. 

Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que 
quanto ao contexto 4.1 não restaram dúvidas nos autos quanto ao aproveitamento  
de crédito realizado pela autuada sem identificação de origem no mês de novembro 
de 2003, conforme demonstrado e comprovado pelo Levantamento Básico do ICMS 
e cópias dos Livros Registro de Apuração do ICMS, anexos aos autos.

Quanto ao contexto 5.1, que também trata do aproveitamento indevido do 
crédito do ICMS, através de estornos de débitos não previstos na legislação, 
referente aos meses de setembro a dezembro de 2003, constatou-se alguns 
equívocos por parte da autoridade autuante, pois, nas operações lançadas no livro
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de apuração, nos meses de setembro e outubro de 2003, os valores 
contábeis são diferentes das bases de cálculo, sendo possível concluir que já havia 
sido utilizada uma redução, não se justificando o lançamento de crédito na forma de 
estorno de débito.

E, quanto aos contextos 6.1 e 8.1 que se referem aos mesmos motivos do 
contexto anterior, mas em relação aos meses de janeiro a julho de 2004 e meses de 
junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2005, não foi encontrada 
nenhuma falha no aproveitamento do crédito por parte da autuada, pois o estorno de 
débito foi realizado de acordo com a legislação tributária, não merecendo prosperar 
o auto de infração quanto a esses contextos.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento 
parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte 
o auto de infração de nº 2007/005469 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários nos valores de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), R$ 
2.457,45 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco 
centavos), R$ 1.423,43 (um mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e três 
centavos), referentes aos campos 4.11, parte do campo 5.11 e ao campo 7.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver dos valores de 7.101,87 (sete 
mil, cento e um reais e oitenta e sete centavos), R$ 5.924,46 (cinco mil, novecentos 
e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos), e R$ 693,83 (seiscentos e 
noventa e três reais e oitenta e três centavos), referentes a parte do campo 5.11, e 
aos campos 6.11 e 8.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 08 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


