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ACÓRDÃO Nº:204/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/504126         
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2.507
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MINAS GERAIS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos ICMS. Conhecimentos de 
Transportes não escriturados no Livro de Registro de Entradas - Não há que 
prevalecer o estorno dos créditos lançado diretamente no livro de Registro Apuração 
do ICMS. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração de nº 2007/005052 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 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 08 de maio de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
24.416,21 (vinte e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), 
referente aproveitamento de crédito do imposto, no item outros créditos, do livro de 
apuração do ICMS, relativo a Conhecimentos de Transportes não escriturados no 
Livro de Registro de Entradas, relativo aos períodos de 2002, 2003 e 2004. 

A autuada foi intimada, por via postal, comparecendo tempestivamente ao 
processo, com as seguintes alegações:

Que a conduta da empresa no aproveitamento direto do montante global dos 
créditos de conhecimento de transporte, ao final de cada mês, está regulamentada 
no art. 242 § 9º do RICMS (Decreto 462/97), o qual permite o lançamento 
englobadamente, pelo total mensal, dos documentos fiscais relativos à utilização de 
serviço de transporte.

Argumenta que mesmo que a conduta adotada pela empresa fosse 
considerada inadequada, e que demonstrada idoneidade fiscal dos créditos 
aproveitados pela empresa, caberia no máximo, a cobrança de multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória. 
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Reafirma em seus argumentos citando a legislação tributária, que os créditos 
são legítimos e o que resta é descumprimento de obrigação acessória. Requer a 
improcedência do auto de infração.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração 2007/005052 
nulo.  

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa não se 
manifestou.

Visto, analisado e discutido o presente processo, que trata de aproveitamento 
indevido de créditos de ICMS, referente a serviços de transportes.

Analisando os autos, podemos constatar que a constituição do crédito não 
atende à situação fiscal constatada, a autuada demonstra de forma incontroversa a 
existência dos créditos fiscais aproveitados no seu livro de apuração, portanto, 
afastada a presunção de inidoneidade dos mesmos, entendo como apenas uma 
ocorrência fiscal, sendo mais uma situação de descumprimento de obrigação 
acessória, o aproveitamento de crédito sobre serviços de transportes é assegurado 
ao sujeito passivo, sendo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado 
para a compensação com o que for devido à Fazenda Pública, a obrigatoriedade da 
escrituração no livro Registro de Entradas é clara no artigo 242 do Regulamento do 
ICMS, a legislação permite o lançamento de forma englobada, mas no livro Registro 
de Entradas, de acordo com o parágrafo 9º do artigo acima citado, no entanto, o fato 
de não ter escriturado no livro Registro de Entradas e lançado diretamente no livro 
de Registro de Apuração de ICMS, não lhe tira o direito de utilização do crédito, a 
inobservância da legislação em não escriturar no livro Registro de Entradas, 
caracteriza-se como descumprimento de obrigação acessória, sujeita a penalidade 
de multa formal.

Face ao exposto, em reexame necessário, confirmo a decisão de primeira 
instância, e julgo nulo o auto de infração de nº 2007/005052 e extinto o processo 
sem julgamento do mérito
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


