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Nao consta
FAZENDA PUBL1CA ESTADUAL
ALBERTO TAPEOCYNOGUEIRA
Cons. ANTONIO RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA

E M ENTA
ICMS. preliminar de nulidade. decisAo singular. nAo
ENFRENTAMENTO DE TODA A MATERIA. DESNECESSIDADE. APROVEITAMENTO
indevido de creditos fiscais. infracAo A legislacAo tributAria. ESTORNOS
DE OFICIO. APLICAQAO DE MULTAS TRIBUTARIAS. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA.
1. O julgador nao esta obrigado a responder a todas as questoes suscitadas pelas partes, quando ja
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisao, conforme entendimento no ambito do
Superior Tribunal de Justiqa.
2. Portanto, rejeito o pedido preliminar para baixar os autos a primeira instancia fazendaria.
3. As saidas isentas ou nao tributadas nao dao direito ao credito fiscal e devem ser estornados
proporcionalmente, consoante mandamento do art. 155, § 2°, II, alineas “a“ e "b" da CF/88 e art. 21,1,
da Lei Complementar n° 87/96, art. 35, I, da Lei Complementar Estadual n° 55/97 e art. 47, III e § 5°,
do Decreto Estadual n° 08/98 — RICMS/AC.
4. Assim, a apropriaqao indevida desses creditos fiscais por parte do sujeito passivo. devem ser
estomadas pelo Fisco Estadual, sujeitando, ainda, a apuraqao de eventuais diferenqas do ICMS,
devidamente atualizado com a respectiva multa punitiva. alem da aplicaqao da multa isolada no
percentual de 100% (cem por cento), na forma do art. 61, inciso XI. alinea “a”, da Lei Complementar
Estadual n° 55/97.
5. Nao configura bis in idem as duas autuaqoes fiscais, em desfavor do contribuinte, tendo em vista
que a multa punitiva (que acompanha o valor do principal) e da multa isolada (pelo descumprimento
de obriga^ao acessoria) tern naturezas distintas e bases legais diferentes, sendo, portanto, perfeitamente
acumulaveis, na forma do art. 61, § 4°, da Lei Complementar Estadual n° 55/97.
6. Recurso voluntario improvido. Decisao unanime.
tributArio.

ACORDAO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que e recorrente RO TRANSPORTES E LOGISTICA
LTDA., ACORDAM os membros do Conselho de Contrihnintes do Estado do Acre, por unanimidade
de votos, pelo improvimento do recurso voluntarip<rtiido nos tertnos do voto do Conselheiro Relator,
que e parte integrante deste julgado. Participamm do julgamento os Conselheiros a seguir nominados:
Andre Luiz Caruta Pinho (Presidente). Antomo Raimundo Silva de Almeida (Relator), Luiz Antonio
Pontes Silva, Isautat Lima da Silva e Wil)ian da Silva BrasR^Presente ainda o Procurador do Estado
Alberto Tapeocjy tyogueira. Sala das S^sdes, Rio BranpofCaptfal do Estado do Acre, 17 de setembro
de 2021.
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSELHO DE CONTRIBUINTES
Processo Administrative Tributario n° 2018/90/21867 - RECURSO VOLUNTARIO
RECORRENTE: RO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
ADVOGADO: nao consta
RECORRIDA : DIRETORIA DE ADMINISTRAQAO TRIBUTARIA
PROCURADOR DE ESTADO: LUIZ ROGERIO AMARAL COLTURATO
RELATOR: Cons. ANTONIO RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA

RELATORIO
Trata o presente de recurso voluntario interposto pelo contribuinte RO
TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ja qualificado nos autos, contra a Decisao de n°
831/2018, da lavra da Diretoria de Administrapao Tributaria, na qual ratificou o Parecer de
n°

049/2016,

do

Departamento

de Assessoramento Tributario,

que julgou

pela

improcedencia da impugnapao.

Para tanto, alegou o seguinte:

a)

Os

creditos

referentes

a

combustiveis

para

empresas

de

transportadoras e insumo essencial para a atividade, gerando sim o direito
ao credito de ICMS na sua integralidade;
b)

A impugnante apresentou consulta quanto a interpretapao da

legislapao

tributaria

e

que

a

resposta

foi

pela

possibilidade

de

aproveitamento do credito, mesmo que a aquisipao seja realizada em outra
unidade da Federapao, desde que a prestapao de servipo de transporte
tenha se iniciado no Estado do Acre;

c)

O Fisco aduz que os servipos prestados pela Impugnante nao se

iniciaram no Estado do Acre (sem trazer qualquer comprovapao), mas tao
somente simples presunpoes;
d)

As planilhas apresentadas pelo Fisco demonstram tao somente a

origem quanto a aquisipao do combustlvel e nao onde se iniciou a

prestagao do servigo;
Outro argumento utilizado pelo Fisco, diz respeito ao fato de que a

e)

prestagao de servigo nao se iniciou no Estado do Acre tao somente porque
as placas dos veiculos seriam oriundas de outros estados da federagao;
Das planilhas trazidas pelo Estado do Acre nao ha qualquer mengao

f)

ou prova de que os servigos prestados se iniciaram em outro Estado;
O direito ao credito apropriado pela Impugnante encontra
g)
fundamento no principio da nao cumulatividade, esculpido no artigo 155, §
2°, I da CF/88;
Nao importa de onde sao as placas dos veiculos ou onde ocorreu o

h)

pagamento do frete;
Ademais, alem disto o direito ao credito do contribuinte em relagao as

')

referidas operagoes advem igualmente do fato de que os combustlveis
para a prestagao de servigos da Impugnante sao essenciais para a
execugao da sua atividade fim;
A impugnante faz jus a integralidade dos creditos de ICMS

j)

indevidamente glosados, pois tais valores constituem insumos, gerando
assim direito ao credito de ICMS em tais aquisigoes;
Inexistencia de omissao no pagamento do tributo, haja vista o credito

k)

apropriado se encontra em consonancia com o principio da

nao

cumulatividade;

Na

forma

do

disposto

no

Regimento

Interno

deste

Conselho,

o

Representante da Fazenda Estadual, na pessoa do Procurador Luiz Rogerio Amaral
Colturato, por intermedio do Parecer PGE/PF n° 196/2020, opinou pelo improvimento do
recurso voluntario, assim ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO. ICMS. ACUMULAQAO DE
APROVEITAMENTO DE CREDITO TRIBUTARIO. CONVENIO. CONFAZ N°
106/96. VEDAgAO.
LAN AMEN TO DOS VALORES QUE FORAM
DE CREDITO DE ICMS DE COMBUSTlVEIS.
APROVEITADOS A Till
DAS MULTAS APLICADAS CONTRA O
AMENTO
LEGALIDADE DO L
CONTRIBUINTE. /
E o relatorio.
Rio B/anco -

10 de setembro de 2021.
/

Cons./ANTONIO RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA
/
RELATOR
2
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Processo Administrativo Tributario n° 2018/90/21867 - RECURSO VOLUNTARIO
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VOTO DO RELATOR
No presente caso, o contribuinte RO TRANSPORTES E LOGISTICA
LTDA, ja qualificado nos autos, interpos recurso voluntario no tocante a Decisao de
n° 831/2018, da lavra da Diretoria de Administragao Tributaria, na qual ratificou o
Parecer de n° 1201/2018, do Departamento de Assessoramento Tributario, que
julgou pela improcedencia da impugnagao.

Conhego do recurso voluntario, eis que presentes os requisites de
admissibilidade.

Inicialmente, analiso a preliminar de que a decisao recorrida nao
enfrentou toda a materia suscitada pelo Recorrente.

De

longas datas,

inclusive desde o antigo CPC,

pacifico e o

entendimento de que o julgador nao esta obrigado a apreciar todas as materias
suscitadas pelas partes.

Neste sentido, sob a vigencia do CPC/2015, o Superior Tri
Justiga ratificou seu entendimento:

ial de

/
)
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EDcl no MS 21315/DF
EMBARGOS DE DECLARAQAO NO MANDADO DE SEGURANQA
2014/0257056-9
Relator(a) Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGlAO) (8315)
Orgao Julgador S1 - PRIMEIRA SEQAO
Data do Julgamento 08/06/2016
da
Publicagao/Fonte
Data
DJe
15/06/2016
JC vol. 132 p. 89
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAQAO EM MANDADO DE
INICIAL.
SEGURANQA ORIGINARIO.
INDEFERIMENTO
DA
omissAo,
contradiqAo,
obscuridade,
erro
material.
aus£ncia.
(...)
2.
O julgador nao esta obrigado a responder a todas as questdes
suscitadas pelas partes, quando
ja
tenha
encontrado
motivo
suficiente
para
proferir a decisao. A prescripao trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudencia ja sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justipa, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questdes capazes de infirmar a conclusao adotada na decisao
recorrida.
(...)
(STJ. 1a Sepao. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Regido), julgado em 8/6/2016).

Assim, rejeito o pedido preliminar para baixar os autos a primeira
instancia fazendaria.
Passo a analisar o merito.

No presente caso, a autuapao fiscal versa sobre apropriapao indevida
de credito fiscal ao referente ao periodo de Janeiro de 2016 a setembro de 2016, na
qual foi estornado de oficio e aplicada a multa isolada no percentual de 100% (cem
por cento), na forma do art. 61, inciso XI, alinea “a” da Lei Complementar Estadual
55/97.
O presente caso trata de apropriapao indevida de creditos fiscais, por
parte do sujeito passivo, em desacordo com a legislapao tributaria, em especial ao
art. 47, inciso III e § 5°, do Decreto Estadual n° 08/98, que aprovou o Regulamento
do ICMS do Estado do Acre, verbis:
Art. 47. Nao dao direito a credito as entradas de bens ou mercadorias,
inclusive se destinados ao uso, consume ou ativo permanente do
estabelecimento, ou utilizacao de servicos:
/
I - resultantes de operapoes ou prestapoes isentas ou nao tributadas;
/

2
II - que se refiram a bens, mercadorias ou servigos alheios a atividade do
estabelecimento;
III - para comercializagao ou para atividade de prestagao de servigos,
quando a saida ou a prestagao subsequente nao for tributada ou
estiver isenta do imposto, exceto as destinadas ao exterior;
(...)
§ 5° A apropriagao dos creditos relatives a utilizagao de servigos ou a
entrada de bens para uso ou consume, no periodo de apuragao,
quando a operagao ou prestagao subsequente for isenta ou nao
tributada. na forma dos incisos III e IV do caput deste artigo, sera
proporcional a razao entre a soma das operacoes e prestacoes
tributadas e o total de operacoes e prestacoes realizadas no mesmo
penodo.(qrifamos)

Portanto, as saidas isentas ou nao tributadas nao dao direito ao credito
fiscal e devem ser estornadas proporcionalmente, conforme mandamento do
ordenamento juridico patrio, senao vejamos:
CONSTUUIQAO FEDERAL DE 1988
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(Redagao dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 1993)
(...)
§ 2° O imposto previsto no inciso II atendera ao seguinte:
dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 1993)

(Redagao

I - sera nao-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operagao relativa a circulagao de mercadorias ou prestagao de servigos com
o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo
Distrito Federal;
II - a isengao ou nao-incidencia, salvo determinagao em contrario da
legislagao:
a) nao implicara credito para compensagao com o montante devido
nas operagoes ou prestagoes seguintes;
b) acarretara a anulagao do credito relativo as operagoes anteriores;
(grifamos)

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/96
Art. 21. O sujeito passive devera efetuar o estorno do imposto de que
se tiver creditado sempre que o servigo tornado ou a mercadoria
entrada no estabelecimento:
I - for objeto de saida ou prestagao de servigo nao tributada ou isenta,
sendo esta circunstancia imprevisivel na data da entrada da
mercadoria ou da utilizagao do servigo;
II - for integrada ou consumida em process© de industrializagao, quando a
saida do produto resultante nao for tributada ou estiver isenta do imposto/
III - vier a ser utilizada em fim alheio a atividade do estabelecimento; / /
IV - vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se. (grifamos)
/ /

*\
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LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 55/97
Art. 35. O sujeito passive devera efetuar o estorno do imposto de que
se tiver creditado, sempre que o servi^o recebido ou o bem ou
mercadoria entrada no estabelecimento vier a ser:
I - objeto de subsequente operagao ou prestagao nao tributada ou
isenta, quando esta circunstancia for imprevisivel na data da entrada
da mercadoria ou da utilizagao do servigo;
II - integrada ou consumida em processo de industrializagao, quando a saida
do produto resultants n3o for tributada ou estiver isenta do imposto;
III - utilizada em fim alheio a atividade do estabelecimento;
IV - objeto de perecimento, deterioragao ou extravio; e
V - objeto de operagao ou prestagao subsequente, beneficiada com redugao
de base de calculo, ou com valor ou aliquota aplic£veis a saida inferiores a
da respectiva entrada, hipdteses em que o estorno sera proporcional a
redugao ou a diferenga. (Lei Complementar Estadual n° 55/97) - grifamos
DECRETO ESTADUAL N° 08/98 - RICMS/AC
Art. 47. Nao dao direito a credito as entradas de bens ou mercadorias,
inclusive se destinados ao uso, consumo ou ativo permanente do
estabelecimento, ou utilizacao de servicos:
I - resultantes de operagoes ou prestagoes isentas ou nao tributadas;
II - que se refiram a bens, mercadorias ou servigos alheios a atividade do
estabelecimento;
III - para comercializagao ou para atividade de prestagao de servigos,
quando a saida ou a prestagao subsequente nao for tributada ou
estiver isenta do imposto, exceto as destinadas ao exterior;
(...)
§ 5°A apropriagao dos creditos relatives a utilizagao de servigos ou a
entrada de bens para uso ou consumo, no periodo de apuragao,
quando a operagao ou prestagao subsequente for isenta ou nao
tributada. na forma dos incisos III e IV do caput deste artigo, sera
proporcional a razao entre a soma das operacoes e prestacoes
tributadas e o total de operagoes e prestacoes realizadas no mesmo
periodo (grifamos)

Nesta esteira, e o ensinamento de FERREIRA, abaixo transcrito:
O contribuinte devera efetuar o estorno do imposto creditado sempre
que o service tornado ou a mercadoria entrada no estabelecimento:
1 - for objeto de saida ou prestagao de servigo nao tributada ou isenta,
sendo esta circunstancia imprevisivel na data da entrada da
mercadoria ou da utilizagao do servigo;
2 - for integrada ou consumida em processo de industrializagao, quando a
saida do produto resultante nao for tributada ou estiver isenta do imposto;
3 - vier a ser utilizada em fim alheio a atividade do estabelecimento;
4 - vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se;
5 - gozar de redugao da base de calculo na operagao ou prestagao
subsequente, hipotese em que o estorno sera proporcional a redugao.
(Manual do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Ricardo Jose Ferreira. 27 ed.
- Rio de Janeiro : Ed. Ferreira, 2007, pag. 207) - grifamos.
/
/
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Nesse mesmo sentido, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
RE 212019 / SR - SAO PAULO
RECURSO EXTRAORDINARY
Relator(a): Min. ILMAR GALVAO
Orgao Julgador: Primeira Turma
Julgamento: 01/12/1998
Publicagao
DJ 21-05-1999 PP-00021 EMENT VOL-01951-05 PP-00936
Parte(s)
RECTE. : RIGA ORGANIZAQAO COMERCIAL DE RESTAURANTES
INDUSTRIAIS
S/A
RECDO. : ESTADO DE SAO PAULO
Ementa
EMENTA: ACORDAO QUE JULGOU IMPROCEDENTE PRETENSAO DO
CONTRIBUINTE DE CREDITAR-SE DO VALOR DO ICMS NAAQUISIQAO
DE MATERIAS-PRIMAS ISENTAS PARA FINS DE COMPENSAQAO COM
O IMPOSTO PAGO NA SAlDA DA MERCADORIA. ALEGAQAO DE
AFRONTA AO PRINCIPIO DA NAO-CUMULATIVIDADE. O principio da naocumulatividade opera a compensapao do tributo pago na entrada da
mercadoria com o valor devido por ocasiao da saida, evitando-se a sua
cumulagao. SE UMA DAS OPERAQOES NAO E TRIBUTADA, NAO HA
POSSIBILIDADE DE CUMULAQAO, INEXISTINDO ESPAQO PARA
COMPENSAQAO. Disciplina, ademais, do art. 155, § 2°, II, a, da
Constituipao Federal e da Lei paulista n° 6.374/89. Recurso extraordinario
nao conhecido. (grifos nossos)

Portanto, o principio constitucional da nao-cumulatividade deste tribute,
vale dizer, o imposto pago em etapa anterior de circulapao das mercadorias e
abatido na etapa seguinte, porem, tal principio (da nao-cumulatividade do imposto)
possui limitagoes previstas na propria Constituipao Federal e na legislagao
infraconstitucional ao vedar o direito do credito relative as entradas de mercadorias
ou utilizapao de servigos que resultem em operagoes isentas e nao tributadas.
Ademais, somente se concedera urn credito fiscal, na presungao de vir
a ocorrer urn debito correspondente, ja que aquele tern a fungao preclpua de reduzir
o montante deste. Com efeito, e em fungao dos debitos que se concedem os
creditos fiscais, portanto, so se admite a utilizagao destes quando, em contrapartida,
houver urn debito correspondente. Situagao essa inexistente, no presente caso, uma
vez que a etapa subsequente da circulagao nao e tributada.
Tambem melhor sorte nao assiste ao Recorrente em relagao a
alegagao de bis in idem referentes as duas autuagoes fiscais (AINF n° 8.786 e AINF
n° 8.789), tendo em vista que as multas aplicadas tern naturezas distintas e bases
legais diferentes, sendo, portanto, perfeitamente acumulaveis na forma dcC§ 4° ar.

6
61, da Lei Complementar Estadual n° 55/97, verbis:
Art. 61. Aos infratores as disposigoes desta Lei e das demais normas da
Legislagao Tributaria serSo aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 4° A exigencia do imposto com a multa correspondente nao exclui a
aplicagao da multa prevista para irregularidades formais relativamente
ao mesmo ilicito fiscal, (grifamos)

Na mesma linha de entendimento, e o posicionamento do Tribunal de
Justipa de Minas Gerais, conforme ementas abaixo:
(...)
Nao implica bis in idem a cobranga de multa de revalidagSo, decorrente do
nao pagamento do tribute a tempo e modo (obrigag§o principal), juntamente
com a multa isolada, decorrente do descumprimento de uma obrigagao
acessdria. - A multa penal tern entre seus objetivos o de incentivar o
contribuinte a cumprir as obrigagoes estabelecidas pela legislagao tributaria,
razao pela qual deve ser estabelecida em valor habil a produzir esse efeito
coercitivo.
(...)
(Apelagao Civel n° 1.0024.03.181766-1/001, Relatora Desembargadora
Heloisa Combat, Setima Camara Civel do Tribunal de Justiga de Minas
Gerais, julgado: 21/09/2009, publicagao: 17/12/2009).
EMENTA: REEXAME NECESSARIO - APELAQOES ClVEIS- DIREITO

tributArio-

AQAO

DE

EXECUQAO-

autuaqAo

POR

APROVEITAMENTO INDEVIDO DE ICMS - RECOLHIMENTO A MENORAPROVEITAMENTO INDEVIDO- MULTA ISOLADA- FIXAQAO DEVIDAhonorArios advocatIcios- manutenqAo da sentenqa.
Comprovado que a empresa autuada recolheu ICMS a menor em razao de
aproveitamento indevido de creditos de ICMS/ST, deve-se manter a
autuag§o, bem como de seus consecterios legais, tais como multa de
revalidagao e multa isolada, porquanto previstas no art. 55, inc. XXVI, da Lei
n. 6.763/75.
As multas isoladas e de revalidagao aplicadas sao perfeitamente legais, seja
a multa isolada ou a de revalidagao incidentes sobre o credito tributario,
posto tratar-se de imposigao decorrente da falta de recolhimento do ICMS
no prazo previsto, visando inibir a sonegagao fiscal. Estao tais multas,
portanto, formalmente vinculadas a diploma legislative e materialmente
adstritas a sua finalidade pedagogica, visando coibir a inadimplencia, nos
termos dos artigos 56, II c/c § 2°, I, e 55, VII, da Lei Estadual n° 6.763/1975.
Arbitrados os honorarios advocaticios em quantia condizente d
complexidade da causa, presteza do trabalho profissional desenvolvido,
bem como ao tempo exigido para o servigo, impoe-se a manutengao do
quantum. Apelagao Civel/ Remessa Necess£ria n° 1.0024.10.1131837/001, Relator Desembargador Beliz^rio de Lacarda, S6tima Camara Civel
do Tribunal de Justiga de Minas Gerais, Lrtgado: 26/0j7/2016, publicagao:
29/07/2016) - grifos nossos.
/
/
/

7

7
Com essas considerasoes, rejeito a preliminar suscitada e, no merito,
nego provimento ao presente recurso voluntario do contribuinte RO TRANSPORTES
E LOGISTICA LIDA.
£ o voto.

Sala das Sessoes, 17 de

embfo de 2021.
\

Cons. ANTONIO RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA
/
RELATOR

