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ACÓRDÃO Nº.: 095/2008
PROCESSO: 2007/6040/502492
IMPUGNAÇÃO: 11
IMPUGNANTE: ARCO ÍRIS MADEIRAS MAT. P/ CONSTR. LTDA
IMPUGNADA:  FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. I- Créditos de ICMS sobre frete lançados no item outros 
créditos e não lançados no registro de entradas não configura aproveitamento 
indevido de créditos. II- Substituto tributário não retém e não recolhe ICMS. 
Responsabilidade solidária do destinatário da mercadoria. III- Aproveitamento de 
crédito sem comprovação da origem. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, 
por maioria, conhecer da impugnação e julgar procedente em parte o auto de 
infração nº. 2007/003200, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 1.047,20 (um mil e quarenta e sete reais e vinte 
centavos), R$ 2.095,29 (dois mil e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos) 
e R$ 49,44 (quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), referente os 
campos 7.11 a 9.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os 
valores de R$ 9.380,71 (nove mil, trezentos e oitenta reais e setenta e um 
centavos), R$ 7.772,22 (sete mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e dois 
centavos) e R$ 818,42 (oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), 
referente os campos 4.11 a 6.11, respectivamente. Voto divergente da 
conselheira Elena Peres Pimentel. Os Srs. Vanderley Aniceto de Lima e Ricardo 
Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Impugnante e Fazenda Pública,
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 20 de fevereiro de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em cinco contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 9.380,71 (Nove mil trezentos e oitenta reais 
e setenta e um centavos), referente aproveitamento indevido de credito de ICMS 
lançado no quadro de crédito do imposto, no item outros créditos, do livro de 
apuração do ICMS, relativo a conhecimentos de Transporte não escriturados no 
livro de registro de entradas, referente ao exercício de 2002. No campo 5.1  por 
deixar de recolher ICMS na importância de R$ 7.772,22 (Sete mil setecentos e 
setenta e dois reais e vinte dois centavos), referente aproveitamento indevido de 
credito de ICMS lançado no quadro de crédito do 
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imposto, no item outros créditos, do livro de apuração do ICMS, relativo a 
conhecimentos de Transporte não escriturados no livro de registro de entradas, 
referente ao exercício de 2003. No campo 6.1 por deixar de recolher ICMS na 
importância de R$ 818,42 (Oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois 
centavos), referente aproveitamento indevido de credito de lançado no quadro de 
crédito do imposto, no item outros créditos, do livro de apuração do ICMS, 
relativo a conhecimentos de Transporte não escriturados no livro de registro de 
entradas, referente ao exercício de 2004. No campo 7.1 por deixar de recolher 
ICMS na importância de R$ 1.047,20 (Hum mil e quarenta e sete reais e vinte 
centavos), referente ao aproveitamento indevido de crédito de ICMS constante de 
conhecimentos de transportes de mercadorias sujeitas ao regime de  substituição 
tributária relativo ao exercício de 2005. No campo 8.1  por deixar de recolher 
ICMS na importância de R$ 2.095,29 (Dois mil e noventa e cinco reais e vinte 
nove centavos), referente ao aproveitamento indevido de crédito de ICMS 
constante de conhecimentos de transportes de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária relativo ao exercício de 2006. No campo 9.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 49,44 (Quarenta e nove reais e quarenta e 
quatro centavos), referente aproveitamento indevido de credito de ICMS não 
destacado nos documentos fiscais registrados no livro de registro de entrada de 
mercadorias no exercício de 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação a este conselho desistindo 
expressamente da impugnação em primeira instância, argüiu preliminar de 
nulidade por tipificação legal incorreta da pseudo-infração, argumenta que o autor 
laborou em erro quando indicou o art. 45 XVIII da Lei 1.287/01, como 
fundamentação legal da pseudo-infração e propôs a penalidade do art. 48, IV, “e” 
da mesma Lei. No texto transcrito encontra-se a informação que os 
conhecimentos de transporte em questão não estavam escriturados no livro de 
registro de entradas, fato que efetivamente representa uma irregularidade que 
enseja a aplicação de multa formal nada mais, porque os documentos existem e 
representam crédito de imposto em questão. Cita que em nenhum momento o 
autor do procedimento informou que os documentos não existem ou que são 
inidôneos, não gerando, se assim fossem os créditos que lhe são peculiares 
como tais, na forma da lei aplicável. Argumenta que o frete sobre outras 
mercadorias mesmo quando não registradas no livro de registro de entradas 
como no caso presente, tem legitimidade integral, sujeitando-se, apenas à multa 
formal pela falta de seu registro no livro próprio. Em relação ao exercício de 2006, 
nota fiscal nº. 1236, emitida por Meurer e Meurer ltda., acobertando mercadorias 
tributadas, o autuante ignorou o principio da não cumulatividade do ICMS e 
penalizou a impugnante pelo simples fato de seu fornecedor não haver efetuado 
o destaque do ICMS na nota fiscal em questão.
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Pelo acima exposto vem requerer o acatamento das preliminares e, como 
conseqüência o julgamento pela ilegalidade do procedimento adotado 
determinando seu arquivamento sem julgamento de mérito, ou se assim não 
entender seja julgado improcedente e arquivado da mesma forma, fazendo 
justiça fiscal.

A Representação Fazendária considerando que a impugnação nada 
apresentou para ilidir o feito recomenda a procedência do auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo em referencia aos contextos 4, 
5 e 6 ficou constatado que o contribuinte ao lançar os créditos de ICMS no 
quadro créditos do imposto no item outros créditos não ocasionou nenhum 
prejuízo ao erário publico, portanto, não há que se falar em aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS. Nos contextos 7 e 8 podemos constatar que no 
presente caso é responsabilidade do contribuinte reter e recolher o ICMS, por 
substituição tributária uma vez tratar-se de ICMS sobre transportes de 
mercadorias sujeitas à substituição tributária.

Art. 44 – São Obrigações do contribuinte e do 
responsável:

IX- Reter e recolher o imposto devido por 
substituição tributária, quando exigido pela 
legislação.

Quanto à infração lançada no contexto 9 não houve contestação por parte 
do sujeito passivo.

Pelo exposto conheço da impugnação dou-lhe provimento parcial para 
julgar o auto de infração 2007/003200, procedente em parte condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.047,20 
(Hum mil e quarenta e sete reais e vinte centavos), R$ 2.095,29 (Dois mil e 
noventa e cinco reais e vinte nove centavos) e R$ 49,44 (Quarenta e nove reais e 
quarenta e quatro centavos), referente aos campos 7.11 a 9.11 respectivamente, 
todos os valores acrescidos das cominações legais e improcedente os valores de 
R$ 9.380,71 (Nove mil trezentos e oitenta reais e setenta e um centavos), R$ 
7.772,22 (Sete mil setecentos e setenta e dois reais e vinte dois centavos) e R$ 
818,42 (Oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), referente aos 
campos 4.11 a 6.11 respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


