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ACÓRDÃO Nº: 012/2008
PROCESSO Nº : 2006/6270/500292          
RECURSO VOLUNTÁRIOA: 6692
RECORRENTE: ANTÔNIO PORTILHO FERREIRA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Aproveitamento indevido de crédito do imposto. Constatação de 
utilização de parte de crédito do imposto no período. Lançamento procedente em 
parte.

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 nº 2006/002180  e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$336,23 (trezentos e trinta e seis reais e vinte e três 
centavos) e extinto pelo pagamento até o limite do efetivo recolhimento, conforme 
documento de fls. 17; e improcedente o valor de R$1.184,92 (Um mil cento e 
oitenta e quatro reais e noventa e dois 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, Raimundo 
Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
14 de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, na importância de 
R$1.521,15 (um mil, quinhentos e vinte e um reais e quinze centavos), referente a 
aproveitamento indevido de crédito do ICMS, relativo a imposto de transporte de 
cimento, CTRC´s registradas no registro de entradas, conforme constatado 
através do Levantamento básico do ICMS, relativo ao período de 01/05 à 
31/12/2005.  

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que praticamente todas as 
operações de vendas da empresa são retidas, que ocorreu erro na contabilidade 
da empresa, ao lançar fretes originadas de mercadorias retidas, utilizando-se o 
créditos dos mesmos. Que em 31/12/2005, originou um saldo de ICMS, no 
montante de R$ 1.184,91, imbutido o saldo constante em 31/12/2005, de R$ 
1.184,91, que deduzindo um do outro, origina-se um saldo do exercício de R$ 
1.521,14, valores esses que constam do levantamento do ICMS, que fazendo tal 
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operação, sobra um aproveitamento indevido de R$ 336,23. Requer que seja 
cominada pena de R$ 336,23. 

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda decorre de aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS, proveniente de fretes de mercadorias retidas, relativo 
ao período de 01.01 à 31.12.2005, constante do levantamento básico do ICMS. O 
impugnante confirma a ocorrência desse fato, portanto o fato é inconteste, 
portanto, solicita o abatimento do valor apurado com os saldos existentes em 
31/12/2005. Diz que é eficaz o lançamento do crédito, como efetuado, conclui 
julgando procedente o auto de infração.

O contribuinte recorre da sentença prolatada em primeiro grau, onde repete 
os mesmos argumentos da sua impugnação.   

A Representação Fazendária, manifesta pela procedência do feito.

O COCRE em reunião ocorrida em 16/10/2007, decidiu converter o 
processo em diligência para que o sujeito passivo exiba cópia do livro de apuração 
do ICMS, relativo ao período de maio à dezembro/2005.  Documento foi juntado 
no prazo estabelecido pelo contribuinte.

Conforme o argumento utilizado na impugnação e também no recurso 
ofertado pelo contribuinte, constatado ficou que o contribuinte não utilizou o crédito 
na sua totalidade, apesar de constar como saldo credor e passando de período à 
períodos. Somente parte desses créditos foram efetivamente utilizado no período. 

Portanto, como já tem ocorrido em outros julgamentos neste Contencioso, a 
simples fato de constar saldo credor, não pode-se falar em aproveitamento 
indevido do crédito, necessário que prove efetivamente a utilização desses 
créditos. 

De todo exposto e com base na legislação acima citada, no mérito,  
conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2006/002180  
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$336,23 (trezentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos) e extinto pelo 
pagamento até o limite do efetivo recolhimento, conforme documento de fls. 17; e 
improcedente o valor de R$1.184,92 (Um mil cento e oitenta e quatro reais e 
noventa e dois centavos). 
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É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


