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ACÓRDÃO Nº.: 066/2008
PROCESSO: 2007/6860/500169          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6813
RECORRENTE:IND. E COM. DE CEREAIS PEROLA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Aproveitamento indevido de crédito, sobre energia elétrica. Falta 
de operações de entrada e saída de mercadorias. Energia fornecida para 
industrialização. Empresa detentora de contrato de consumo mínimo. Lançamento 
improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por cerceamento 
ao direito de defesa por referir-se à infração à legislação tributaria de forma 
genericamente; e de nulidade da sentença por falta  de análise das matérias 
postas pela impugnação, argüidas pelas Recorrente. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº. 2007/000313 em 
relação ao valor de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais). Voto divergente da 
Conselheira Elena Peres Pimentel. Os Srs. Aldecimar Esperandio e Ricardo Shiniti 
Konya fizeram sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 25 de fevereiro de 2008, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 4.060,00 (Quatro mil e sessenta 
reais), por utilizar indevidamente o credito do ICMS, referente ao imposto 
destacado nas notas fiscais de energia elétrica relativamente ao periodo em que a 
empresa não teve movimentação, janeiro a dezembro de 2004.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação.

O julgador de primeira instância conhece da impugnação, nega-lhe 
provimento e julga o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 4.060,00 (Quatro mil e sessenta 
reais), mais acréscimos legais. 

Intimado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou 
recurso a este conselho, argüiu cerceamento ao direito de defesa uma vez que a 
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legislação tributária é muito complexa e lavrar o auto de infração dizendo apenas 
que está em desacordo com a legislação é cercear o direito de defesa.

Além disso, o histórico do auto de infração diz que a empresa não teve 
movimentação no periodo analisado e a sentença monocrática diz que a energia 
foi utilizada em fim alheio à sua atividade. Vê-se claramente, que houve inovação 
nos motivos da autuação e o julgador não pode inovar, sob pena de cercear o 
direito de defesa do contribuinte.

No mérito alegou que o aproveitamento do crédito de ICMS energia elétrica 
está embasado no art. 34, II, “b” da Lei Estadual 1287/01 e que, para aplicação da 
referida norma, não há como pré-requisito a movimentação de mercadorias.

O contribuinte diz que existindo estoque de matéria prima não há 
necessidade de comprar para industrializar e uma vez industrializado, o 
contribuinte por diversos fatores, pode optar por não vender e manter a produção 
em estoque, caso em que o ICMS aproveitado será compensado em momento 
futuro, quando houver efetivamente a venda da  produção, assim o fato de não ter 
havido compras nem vendas naquele periodo não configura aproveitamento 
indevido de crédito. Alega também que não há nada patente nos autos que 
comprove que houve utilização de energia elétrica para fim diverso daquele 
exigido em Lei.

Argumenta também que a autuada contratou o fornecimento de energia 
elétrica, pelo qual a Celtins disponibiliza uma quantidade “x” de energia elétrica ao 
contribuinte, que este, tendo consumido ou não aquela quantidade de energia 
elétrica, fica obrigado à paga-lá. Portanto usando ou não a energia elétrica a 
concessionária recebera por ela e o estado receberá o ICMS destacado na nota 
fiscal emitida pela Celtins.

Assim por todo o exposto vem requer que se julgue nula a sentença de 
primeira instância ou improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da sentença prolatada em primeira instância e julgar procedente o 
auto de infração.

Em análise ao processo ficou constatado que o sujeito passivo tem direito 
ao aproveitamento de créditos de ICMS constantes das notas fiscais de energia 
elétrica, uma vez tratar-se de indústria e que a mesma usa a referida energia em 
processo de industrialização. Não há que se afirmar que a mesma utilizou-se da 
referida energia elétrica para outros fins pelo fato de não haver efetuado 
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operações de entradas e de saídas de mercadorias no exercício aditado. Existe 
um contrato de demanda mínima firmado entre a autuada e a concessionária de 
energia elétrica, onde a empresa contratante terá que efetuar a compra de um 
determinado valor mensal de energia elétrica havendo ou não o consumo da 
mesma.

Pelo exposto, conheço do recurso dou-lhe provimento e voto pela reforma 
da sentença de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração nº. 
2007/000313 absolvendo o sujeito passivo do valor de R$ 4.060,00 (quatro mil e 
sessenta reais).

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


