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ACÓRDÃO Nº. : 66/2010
PROCESSO Nº. : 2007/7270/500665
REEXAME NECESSÁRIO : 2.825
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : CICLOPALMAS IMP. E COM. DE BICICLOS LTDA
INSC. ESTADUAL : 29.062.565-3

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos. ICMS Sobre Fretes Lançados 
Apenas no Livro de Apuração do ICMS – A não escrituração dos conhecimentos de 
fretes, no livro de registro de entradas, não exclui o direito à compensação dos 
créditos a eles referentes.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração 2007/005039 e absolver o sujeito 
passivo no valor de R$ 3.646,27 (três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte 
e sete centavos), relativo ao campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
17 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher o ICMS no valor de R$ 3.646,27 (Três mil, seiscentos e quarenta e seis 
reais e vinte sete centavos), proveniente aproveitamento indevido de créditos de 
ICMS, referente aos valores lançados e apropriados no livro de registro de ICMS em 
outros créditos – item 6, de ICMS sobre fretes, não registrado no livro de entradas, 
relativo ao exercício de 2005, conforme constatado por meio do levantamento básico 
de ICMS.

No campo 5.1, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 3.948,28 (três mil, 
novecentos e quarenta e oito reais e vinte oito centavos), provenientes da omissão 
de estorno do crédito do ICMS, referente ao benefício fiscal redução da base de 
cálculo em 29.41%, nas saídas, sendo estas proporcionais a esta, relativo ao 
exercício de 2005, conforme constatado por meio do levantamento básico do ICMS.

No campo 6.1, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 56,72 (cinqüenta e 
seis reais e setenta dois centavos), proveniente da diferença no recolhimento a 
menor do ICMS devido no mês de setembro de 2005, conforme constatado por meio 
do levantamento básico do ICMS.
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A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que o direito ao crédito para efeito de compensação com o débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias, está 
sujeito a idoneidade das documentações e que a empresa possui o crédito do ICMS, 
como demonstra todos os documentos que geraram o direito ao crédito, conforme 
demonstrado e apurado no livro de registro e apuração do ICMS em outros créditos, 
no item 6, pede pela improcedência do auto de infração.

Em despacho de folhas 47, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem para que o autor do procedimento ou seu substituto re-analise a descrição 
da infração, do contexto 4.1.

Às folhas 49/56, o autor do procedimento emite parecer, nota explicativa e 
lavra termo de aditamento.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte comparece aos 
autos.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 3.857,48 
relativo ao contexto 5 e R$ 56,72 relativo ao contexto 6 e absolvendo o valor de R$ 
3.646,27 contexto 4 e R$90,80 parte do contexto 6 do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 77, a chefe do CAT considerando que a parcela do 
valor julgado inexigível, no contexto 4 supera o valor de alçada fica, portanto, o feito 
sujeito a duplo grau de jurisdição, distribui o processo para julgamento pelo COCRE.

Em análise aos autos, onde o contribuinte foi autuado em diversos contextos, 
porém, estando sob análise no momento apenas a autuação lançada no contexto 4, 
uma vez que o mesmo foi julgado improcedente em primeira instância. 

Analisando o referido contexto que trata de aproveitamento indevido de 
créditos de ICMS referente a valores lançados e apropriados no livro de registro de 
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apuração de ICMS em outros créditos, item 06, do ICMS sobre fretes, não registrado 
no livro de registro de entradas.

O motivo pelo qual a autoridade autuante se fundamentou para proceder ao 
estorno foi o fato do contribuinte não ter escriturado no livro de registro de entradas 
os conhecimentos de fretes, fato este que enseja o descumprimento de uma 
obrigação acessória, mas jamais o estorno dos créditos.

Entendo que o ICMS destacado no conhecimento de fretes é de direito do 
contribuinte, portanto, correta a decisão da julgadora de primeira instância que 
julgou improcedente o auto de infração. 

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
2007/005039 e absolvo o sujeito passivo no valor de R$ 3.646,27 (três mil, 
seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), relativo ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 16 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


