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ACÓRDÃO Nº: 175/2008
PROCESSO Nº: 2007/6860/501204
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.046
RECORRENTE: AMADEU & LOPES LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: É indevido o aproveitamento de crédito de frete, sendo tomado pelo 
destinatário das mercadorias sujeitas a substituição tributária ele faz parte da 
composição da base de cálculo, e como tal, não é permitido pela lei o direito ao 
crédito. Lançamento Procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos por unanimidade,  
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na tipificação legal 
da infração, argüida pela Recorrente. 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 2007/004217 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.888,59 (dois mil, oitocentos e 
oitenta e oito reais e cinqüenta e nove 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, Fabíola Macedo de 
Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 27 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 2.888,59  (Dois  mil oitocentos e 
oitenta e oito reais e cinqüenta e nove centavos) referente à fretes de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária, relativo ao período de 01.01 a 
31.12.2005, constatado por meio do Levantamento Básico do ICMS.

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, requer a absolvição da exigência 
do pagamento constante do auto, por ser ilegal, alegando em preliminar que: o 
auto deve ser considerado improcedente pois a pela básica não está clara e 
objetiva, bem como, os artigos da infração não se coadunam com o descrito no 
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contexto, campo 4.1, pois não comercializa mercadorias isentas e diferidas, e sim, 
tributadas e sujeitas à substituição tributária e não aproveitou indevidamente 
crédito do imposto, discorda também da sentença de primeira instância, quando a 
mesma afirma que o frete sobre o transporte de mercadoria sujeita à substituição 
tributária faz parte da base de cálculo das mesmas. No mérito, diz que o Art. 155, 
2º, inciso I, da CF, lhe assegura o direito ao crédito, pois o contribuinte deverá 
compensar o que for devido em cada operação com o montante cobrado 
anteriormente e o ICMS sobre o frete foi recolhido, e este frete não é referente ao 
transporte de mercadorias isentas, pois as mercadorias sujeitas à substituição 
tributária não tem saída sem débito do ICMS.

A REFAZ recomendou a  manutenção  da  decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência  do auto de infração, condenando o valor constante 
na peça inicial, por entender que a recorrente  não tem direito ao crédito, pois os 
serviços prestados à empresa foi para o transporte de mercadorias sujeitas à 
substituição tributária, o qual faz parte da composição da base de cálculo e nas 
saídas subseqüentes não possuem o débito do imposto. 

Decorre a exigência fiscal da constatação de que a Autuada utilizou 
indevidamente créditos de ICMS relativo a fretes sobre mercadorias sujeitas 
substituição tributária. Rejeito as alegações apresentadas pela Autuante em 
preliminar, visto que a legislação não permite tal aproveitamento, senão vejamos 
o Art. 32, II, “b”, do RICMS, Dec. 462/97.

Art. 32. Não implicará crédito para compensação 
com  o montante do imposto devido nas operações 
ou prestações subseqüentes, relativamente:

II – à mercadoria entrada no estabelecimento ou à 
prestação de serviços a ele feita

b) para comercialização ou prestação de serviço, 
quando a saída ou a prestação subseqüente não 
forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, 
exceto as destinadas ao exterior.

Observa-se que a legislação não permite a apropriação de créditos na 
situação do presente auto de infração, pois que o serviço prestado ao 
estabelecimento foi para o transporte de mercadorias sujeitas à substituição 
tributária, a qual não permite o creditamento, mesmo sendo a impugnante a 
tomadora dos serviços de frete, de acordo com o art. 19. Inciso II, alínea “b” do 
Decreto 462/97, senão vejamos:
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Art. 19. A base de cálculo, para fins de substituição 
tributária, será:

II – em relação às operações ou prestações 
subseqüentes, obtida pelo somatório das parcelas 
seguintes:

b) o montante dos valores de seguro, de fretes e de 
outros encargos cobrados ou transferíveis aos 
adquirentes ou tomadores de serviço.

Nesse sentido, mesmo o frete sendo tomado pelo destinatário das 
mercadorias sujeitas a substituição tributária ele faz parte da composição da base 
de cálculo, e como tal, não é permitido pela lei o direito ao crédito.

No mérito, a Autuada confirma que comercializa mercadorias sujeitas à 
substituição tributária, as quais têm saída sem o débito do imposto, conforme Art. 
58, incisos II e III do Dec. 462/97. De acordo com a legislação, a mercadoria 
sujeita ao regime substituição tributária, nas operações subseqüentes não será 
mais tributada, visto que já o foi na origem. 

Com estas considerações, entendo que é totalmente eficaz a exigência do 
crédito tributário constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações da 
impugnante não foram suficientes para refutar o ilícito fiscal.

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, considerando o auto de infração nº 2007/004217 PROCEDENTE, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
2.888,59 (Dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e nove centavos),  
acrescido das cominações legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
22 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


