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ACÓRDÃO Nº. : 603/2009
PROCESSO : 2008/6040/502800
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.680
RECORRENTE : ARAUJO E FEREIRA LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.060.538-5

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos. Mercadorias Destinadas ao Uso e 
Consumo e Ativo Fixo. Energia Elétrica. Mercadorias Sujeitas a Substituição 
Tributária - Lícito o estorno dos créditos aproveitados ante a inexistência de previsão 
legal para tal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº. 
2008/001803 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 699,73 (seiscentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), 
R$ 99,84 (noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), R$ 422,40 
(quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), R$ 64,33 (sessenta e quatro 
reais e trinta e três centavos), R$ 774,84 (setecentos e setenta e quatro reais e 
oitenta e quatro centavos), R$ 47,93 (quarenta e sete reais e noventa e três 
centavos), R$ 490,51 (quatrocentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), R$ 
1.264,41 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 11.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. 
Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres 
Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 29 dias do mês de outubro de 2009, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
3.863,99 (três mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), por 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, relativo aos exercícios de 2003 e 
2004, constatado por meio do levantamento básico do ICMS.

A autuada foi intimada, interpõe impugnação, pede pela anulação da 
autuação fiscal, pois a mesma é indevida, pois o crédito não foi aproveitado 
indevidamente, sendo que as mercadorias compradas são necessárias e usuais ao 
processo comercial da empresa, conforme estabelece o RICMS.
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Encaminhado à assessoria técnica, a qual emitiu resumo técnico às folhas 
129/130.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário onde repete os termos da impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo, que trata de estorno de ICMS por 
aproveitamento indevido de créditos, referente a aquisição de mercadorias
destinadas a uso e consumo próprio e ao ativo fixo, por escriturar valores em outros 
créditos não descriminando a origem, também, por aproveitamento de ICMS sobre 
energia elétrica e por aproveitar-se de créditos referentes a mercadorias sujeitas a 
substituição tributária.

Entendo que em relação ao aproveitamento dos créditos referentes às 
mercadorias destinadas a uso e consumo essas não dão direito ao contribuinte de 
aproveitar-se dos referidos créditos, quanto aos créditos aproveitados referentes a 
energia elétrica, como pode-se ver a empresa não se trata de uma indústria, e 
conforme é clara a legislação, somente as indústrias tem direito ao aproveitamento 
do crédito de ICMS, quanto ao ICMS aproveitado sobre mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária o mesmo é vedado, quando a saída subseqüente 
não for tributada, uma vez que as mesmas já foram tributadas antecipadamente.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº. 2008/001803 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 699,73 (seiscentos e noventa e nove reais e setenta e três 
centavos), R$ 99,84 (noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), R$ 422,40 
(quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), R$ 64,33 (sessenta e quatro 
reais e trinta e três centavos), R$ 774,84 (setecentos e setenta e quatro reais e 
oitenta e quatro centavos), R$ 47,93 (quarenta e sete reais e noventa e três 
centavos), R$ 490,51 (quatrocentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), R$ 
1.264,41 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 11.11, respectivamente, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 26 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


