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ACÓRDÃO Nº: 324/2009
PROCESSO Nº: 2008/7000/500146
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.603
RECORRENTE: ANTONIO GOMES GUIMARÃES 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito do ICMS. Apropriação de Crédito 
Presumido a Maior. Aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF – É 
devida a exigência que estorna aproveitamento de crédito maior que o devido.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela Recorrente. 
No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento 
parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte 
o auto de infração nº 2008/001135 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente o campo 5.11, 
mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 1.400,00 (um mil e 
quatrocentos reais), referente o campo 5.11, conforme termo de aditamento de 
fls. 57. Voto contrário do conselheiro Juscelino Carvalho de Brito. 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 14 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 5.691,24 (cinco mil, seiscentos e 
noventa e um reais e vinte e quatro centavos), referente ao aproveitamento indevido 
de crédito do ICMS, no exercício de 2007.

A autuada foi intimada por via postal, apresentando impugnação aos 
contextos 4 e 5, tempestivamente, com as seguintes alegações:

Que o auditor aplicou a redução de 29,41% sem observar que no referido 
período a empresa já procedia a um estorno de base de cálculo do valor das 
entradas, somente das que poderiam sofrer o estorno proporcional de 29,41%; que a 
empresa revende produtos que estão sujeitos ao Convênio ICMS 52/91 e estes 
produtos já possuem uma redução própria de base de cálculo, sendo vedado outro 
tipo de redução ou estorno; que o Processo nº 2005/7000/000153 autoriza o 
aproveitamento do crédito presumido da aquisição de ECF.
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Fez juntada de declaração de firma individual, requerimento de empresário, 
Convênio ICMS 52/91 e anexos I e II, notas fiscais, Parecer Sefaz DTRI nº 1.190/06 
e requerimento (fls. 24/51).

O processo foi devolvido à substituta do autuante que apresentou 
manifestação e lavrou termo de aditamento às fls. 57, extinguindo o contexto 4 do 
auto de infração.

O sujeito passivo foi intimado do termo aditivo por ciência direta ao 
representante legal (fls. 59/60), apresentando impugnação (fls. 62/63), alegando:

Que desiste expressamente de apresentar impugnação à Primeira Instância 
Administrativa; que obteve autorização em processo administrativo para o 
aproveitamento do crédito de ICMS referente à aquisição de ECF-MR.

Fez juntada do Parecer Sefaz DTRI nº 1.190/06, nota fiscal, requerimento e 
procuração (fls. 64/70).

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e considerou procedente auto de infração nº 2008/001135, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais), campo 5.11, acrescido das cominações legais. O lançamento do contexto 
4 foi extinto através do termo de aditamento às fls. 57.    

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este Conselho, argüiu preliminar de nulidade da 
sentença condenatória, alegando imprestabilidade da mesma ao presente feito.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira instância e 
pela improcedência do auto de infração.

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 2007.

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:
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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 Decreto 1.382/01 de 27.12.01)

b) computador, usuário e servidor, com respectivo teclado, 
vídeo, placa de rede e programa de sistema operacional;

c) leitor óptico de código de barras;

d) impressora de código de barras;

e) gaveta para dinheiro;

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;
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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).

Como a legislação estabelece que o crédito fiscal seja apropriado em doze 
parcelas iguais, mensais e sucessivas, sendo autorizado o aproveitamento na forma 
da legislação, conforme parecer de fls. 46/49.

Diante do exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, arquida 
pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão prolatada em primeira instância, julgar pro cedente em parte o 
auto de infração nº 2008/001135 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao campo 5.11, 
mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 1.400,00 (hum mil e 
quatrocentos reais), referente o campo 5.11, conforme termo de aditamento de fls. 
57.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


