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ACÓRDÃO Nº:354/2008
PROCESSO Nº: 2006/6670/500260
REEXAME NECESSÁRIO: 1.808
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: P C TEIXEIRA-VARIEDADES-ME 

EMENTA: Aproveitamento indevido de crédito do ICMS. Apropriação de crédito 
presumido na aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal  - ECF a maior  
que o permitido. Lançamento procedente em parte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2006/001581 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
228,96 (duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), mais acréscimos 
legais; e improcedente o valor de R$ 405,30 (quatrocentos e cinco reais e tinta 
centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino 
Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 de abril de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 634,26 (Seiscentos e trinta e quatro
reais e vinte e seis centavos), no período de 01/01/2002 a 31/12/2002, tendo a 
empresa se creditado de ICMS com valor maior que deveria, quando na aquisição 
do equipamento emissor de cupom fiscal – ECF, constatado através do 
levantamento básico do ICMS

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que houve aproveitamento indevido, porém não concordando com o 
valor apurado pelo auditor, que o agente fiscalizador não considerou a existência 
da nota fiscal de aquisição referente ao microcomputador necessário ao 
funcionamento do equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. 

A impugnação foi conhecida pela julgadora de primeira instância, deu-lhe 
provimento  parcial e julgou o auto de infração procedente em parte,  condenando 
o sujeito passivo ao pagamento de R$ 228,96, acrescido das cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário, a este conselho, não argüiu preliminar, e no mérito contesta a 
decisão da julgadora de primeira instância e requer a improcedência do 
lançamento efetuado, afirmando que todos os seus argumentos podem ser 
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devidamente comprovados na documentação anexada ao presente 
processo e que isso não foi considerado pela nobre julgadora, alega também, que 
a julgadora de primeira instância desconsiderou o seu argumento quanto ao 
pedido de impugnação e que as justificativas e provas apresentadas são 
suficientes para refutar a ação fiscal. 

A REFAZ manifestou-se pela manutenção da decisão prolatada em 
primeira instância.

Em análise aos autos, observa-se que a presente demanda é referente ao 
aproveitamento indevido de crédito do ICMS, com valor maior que deveria, 
quando na aquisição do equipamento emissor de cupom fiscal – ECF, relativo ao 
exercício de 2002.

O Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 462/97, recepcionou o 
Convênio 90/00, que concede crédito presumido na aquisição de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal – ECF e aos acessórios necessários ao funcionamento 
do equipamento, onde traz a seguinte redação:

Art. 34 Implicará ainda em crédito do ICMS:
(...)
XIII – a aquisição, até 31 de dezembro de 2002, de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, ECF,
observados os §§ 13, 18, 20 a 24 e as condições 
(Convênio ICMS 90/00, 51/01, 127/01 e 21/02):
(Redação dada pelo Decreto 1.615/02 de 17.10.02).
a) 50% do valor de aquisição, limitado a R$ 2.000,00, 
por equipamento;
(...)
XIV – nos percentuais descritos nas alíneas “a” e “b” do 
inciso XIII, a aquisição dos Seguintes acessórios, 
quando necessários ao funcionamento do equipamento, 
observado o § 18 (Convênio ICMS 90/00,51/01, 127/01 
e 21/02): (Redação dada pelo Decreto 1.615/02 de 
17.10.02).
a) impressora matricial com kit de adaptação para o 
ECF homologado pela Comissão Técnica
Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS nos termos da 
legislação específica; (Redação dada pelo 
Decreto1.382/01 de 27.12.01)
b) computador, usuário e servidor, com respectivo 
teclado, vídeo, placa de rede e programa desistema 
operacional;
c) leitor óptico de código de barras;
d) impressora de código de barras;
e) gaveta para dinheiro;
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f ) estabilizador de tensão;

g) "no break";
h) balança, desde que funcione acoplada ao ECF;
i ) programa de interligação em rede e programa 
aplicativo do usuário;
j ) leitor de cartão de crédito, desde que utilizado 
acoplado ao ECF.
(..)
§ 20. O crédito fiscal de que tratam os incisos XIII e XIV 
será apropriado em doze parcelas iguais, mensais e 
sucessivas, a partir do período de apuração 
imediatamente posterior àquele em que houver ocorrido 
o início da efetiva utilização do equipamento (Convênio 
ICMS 81/98, 90/00, 51/01 e 127/01) (Redação dada 
pelo Decreto 1.382/01 de 27.12.01).

O valor total dos equipamentos adquiridos através das notas fiscais às 
fls.36/37 é de R$ 3.313,05, portanto, 50% deste valor corresponde a R$ 1.656,52.

Como a legislação estabelece que o crédito fiscal será apropriado em doze 
parcelas iguais, mensais e sucessivas, o valor de cada parcela seria de R$ 
138,04.

A parcela creditada pela autuada no livro de registro de apuração do ICMS 
é de R$ 166,66, nos meses de maio a dezembro de 2002.

A diferença aproveitada a maior em cada parcela/mês foi de R$ 28,62 
totalizando R$ 228,96 de crédito indevido nos oito meses do exercício de 2002. 
Desta forma, o valor originário lançado no campo 4.11 deve ser reformado para R$ 
228,96.

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância,  considerando o auto de infração nº 2006/001581 procedente em parte e 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
228,96 (Duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis  centavos), acrescido das 
cominações legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
12 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


