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ACÓRDÃO Nº: 034/2008
PROCESSO Nº: 2007/6010/500611 
RECURSO VOLUNTPÁRIO: 6.904
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARRIL LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Aproveitamento indevido de crédito do ICMS. Crédito referente a 
entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária, com saídas internas. 
Lançamento procedente.

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 nº 
2007/003651 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 1.102,26 (um mil, cento e dois reais e vinte e seis 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 21 de fevereiro de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada na importância de R$ 1.102,26 (Um mil cento e 
dois reais e vinte e seis centavos), referente a aproveitamento a maior dos 
créditos das notas fiscais nºs 168.265,166.492, conforme cópia das mesmas, do 
livro registro de entradas e do  levantamento do ICMS, relativo ao período de 
01.01.2004 a 31.12.2004.

A Autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador 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 no valor de R$ 1.102,26, acrescido das 
cominações legais.
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argüiu a preliminar de nulidade do 
auto de infração por imprecisão da matéria tributável, alegando que o Auto de 
infração foi elaborado de forma generalizada  e não especifica claramente o seu 
objetivo. e no mérito alega que o aproveitamento de crédito se operou de forma 
devida , que a acusação instruiu o processo com demonstrativo de levantamento 
básico do Icms  do ano de 2004 e cópia de notas fiscais de entrada registradas em 
livros fiscais, entretanto tais levantamentos não têm o condão de mostrar qualquer 
ilícito fiscal posto elaborado de forma lacônica e inconclusiva, que é improcedente 
a decisão de primeira instância que declarou a confissão da recorrente quanto à 
prática de operação de venda com valores abaixo do mínimo estipulado pela 
legislação. O escopo é o recolhimento do ICMS devido, e a recorrente afirma 
expressamente que não deixou de emitir nenhum documento fiscal.

A REFAZ recomendou a manutenção  da decisão prolatada em primeira 
instância que julgou procedente o auto de infração.

Em análise  as cópias das notas fiscais e do livro registro de entradas de 
mercadorias constante dos autos observa-se que a impugnante aproveitou crédito 
do ICMS de mercadorias sujeitas a substituição tributária, sabe-se que a regra 
geral é que os produtos sujeitos a substituição tributária não dão direito ao 
aproveitamento do crédito. 

O ICMS é não-cumulativo, propiciando ao sujeito passivo da obrigação 
tributária o direito ao crédito nas situações estabelecidas na legislação tributária, 
como a autuada aproveitou créditos indevidamente, consequentemente o débito 
devido foi a menor.

Esclarece a legislação tributária estadual no Art. 30, § 4º do Dec. 462/97, 
RICMS:

Art. 30. Para a compensação a que se refere o art. 28 
deste regulamento, é assegurado ao sujeito passivo o 
direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado 
em operações de que tenha resultado à entrada da 
mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento 
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao 
ativo permanente, ou o recebimento de serviços de 
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transporte interestadual e intermunicipal ou de 
comunicação.
........................................................................................

§ 4º O aproveitamento do crédito fica condicionado à 
idoneidade da documentação e da escrituração fiscal, 
nos prazos e condições estabelecidos neste 
regulamento.

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância, 
considerando o auto de infração nº 2007/003651, procedente e condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.102,26 (Um mil 
cento e dois reais e vinte e seis centavos) e acréscimos legais. 

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


