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ACÓRDÃO Nº: 193/2009
PROCESSO: 2008/6040/502661                        
IMPUGNAÇÃO: 55
IMPUGNANTE: D PNEUS COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 
LTDA.
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito. Serviço de Transporte de 
Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária - Correto exigir o estorno 
do crédito tributário, via auto de infração, quando do aproveitamento indevido.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e negar-lhe provimento para, julgar 
procedente o auto de infração nº 2008/001638 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$701,03 (setecentos e um reais 
e três centavos), R$424,35 (quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco 
centavos) e R$241,74 (duzentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos). 
O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 22 de abril de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 1.367,12 (hum mil, trezentos e 
sessenta e sete reais e doze centavos), por aproveitamento indevido de créditos de 
ICMS, referente a aquisição de transportes, conforme constatado por meio do 
levantamento de ICMS relativo aos exercícios de 2003, 2004 e 2005, lançados nos 
contextos 4, 5 e 6, respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação desistindo expressamente do 
julgamento de primeira instância. Não arguiu preliminar, no mérito argumenta que o 
“S” do ICMS se refere aos serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, e que a impugnante recebe mercadorias sujeitas ao frete, o qual por 
sua vez está na área de incidência do ICMS e que não há como legalmente ser 
impedida de creditar-se dos valores pagos a tal titulo, exceto as relativas às 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, e que assim sendo os 
conhecimentos de fretes elencados pelo autuante se referem a mercadorias 
tributadas normalmente.
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Finalmente, vem requerer o julgamento pela ilegalidade do procedimento 
adotado e determinado o seu arquivamento.

A Representação Fazendária manifesta-se recomendando o retorno dos 
autos ao autor do procedimento para que o mesmo faça a juntada dos 
conhecimentos de transportes, bem como, das notas fiscais, referidas nestes, 
referente aos exercícios auditados.

Analisado e discutido o presente processo que trata de aproveitamento 
indevido de créditos de ICMS de transporte. Como se pode constatar nos autos o 
contribuinte aproveita créditos de ICMS de aquisição de transportes de produtos 
sujeitos a Substituição Tributária, fato este que a legislação tributária estadual não 
permite. Portanto, entendo correto o lançamento efetuado pela autoridade fiscal.

Pelo exposto, no mérito, conheço da impugnação e nego-lhe provimento para, 
julgar procedente o auto de infração nº 2008/001638 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$701,03 (setecentos e um reais 
e três centavos), R$424,35 (quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco 
centavos) e R$241,74 (duzentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


