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ACÓRDÃO Nº: 147/2009
PROCESSO Nº: 2008/6870/500049          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7441
RECORRENTE: PEDREIRA GURUPI LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito do Imposto. Operações 
para Uso e Consumo do Estabelecimento - Constatação de ocorrência de ilicitude 
fiscal no procedimento, por ser contrário à norma legal. .  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da matéria tributável, argüida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2008/001142 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$25.935,04 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e quatro 
centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo 
Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
11 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de  
R$25.935,04 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e quatro  
centavos), referente a aproveitamento indevido de crédito do imposto, referente 
as notas fiscais de entradas externas com mercadorias destinadas a uso e 
consumo do estabelecimento, utilizando alíquota interna inexistente de 18%, 
relativo ao período de 01/04 á 31/12/2004, conforme constatado através do 
levantamento básico do ICMS.

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 30/06/2008. 

Sentença foi lavrada, diz que o sujeito passivo está devidamente 
identificado, que a exigência fiscal decorre da constatação de aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS sobre notas fiscais de entradas de mercadorias 
destinadas a uso e consumo da empresa em 2005. Que o direito ao crédito é 
assegurado ao sujeito passivo para a compensação com o imposto devido em 
cada operação relativa à circulação de mercadorias. Que esse direito, entretanto, 
somente entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2007. Que a autuada 
escriturou as notas fiscais com o aproveitamento de crédito do ICMS de forma 
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equivocada, pois a legislação tributária estadual não permite aproveitamento. 
Com essas considerações, julgando procedente o auto de infração. 

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde argui preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa por falhas e vícios insanáveis, tornando a 
defesa impossível, pois, os fatos não foram narrados com precisão e clareza que 
pudesse ter certeza de ter havido aproveitamento de crédito indevido. Sobre o 
mérito, diz que a escrituração foi efetuada conforme legislação tributária estadual, 
no sentido de evitar embaraço a fiscalização, pois, o contribuinte recolhe todos os 
seus tributos nos prazos fixados pela Lei Estadual, que a autuação está 
equivocada. Requer a improcedência do auto de infração.  

A Representação Fazendária entende que a preliminar de cerceamento ao 
direito de defesa deve ser refutada, diante da objetividade e precisão da peça 
inicial. Quanto ao mérito, diz que os aproveitamentos efetuados foram contrários a 
norma legal e que tais aproveitamentos de crédito somente podem ser efetuados 
a partir de 2007. Face a isso, manifesta-se pela procedência e o endosso da 
sentença monocrática.   

O direito ao crédito pelo contribuinte é assegurado constitucionalmente, 
entretanto, para uso e consumo do estabelecimento, este é previsto somente a 
partir de 1º de janeiro de 2007, o levantamento básico do ICMS, diz que se trata 
do ano de 2004.

Entendo que o procedimento efetuado pelo agente do fisco esta correto e 
deve prevalecer neste Contencioso. Em suas alegações, nada foi trazido que 
pudesse ilidir o procedimento. 

De todo exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento 
por imprecisão na determinação da matéria tributável, argüida pela Recorrente. 
No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2008/001142 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$25.935,04 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e quatro 
centavos), mais acréscimos legais.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


