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ACÓRDÃO Nº: 190/2009
PROCESSO: 2008/6970/500055      
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.512
RECORRENTE: JOSÉ BENTO DE OLIVEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos de ICMS de Energia Elétrica. 
Empresa com Ramo de Atividade Comercial de Produtos Farmacêuticos - O 
benefício de creditamento do ICMS referente a energia elétrica não é prerrogativa 
dessa atividade.

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 
2008/001564 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$2.576,37 (dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e sete 
centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 07 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por utilizar-se indevidamente de créditos de ICMS no 
valor de R$ 2.576,37 (Dois mil, quinhentos setenta e seis reais e trinta e sete 
centavos), relativo a entrada de energia elétrica no estabelecimento comercial, 
relativo ao exercício de 2003.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador 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 voluntario tempestivo a este conselho, argüindo, em síntese, que 
o auto de infração que originou o suposto ilícito fiscal está fundamentado na lei 
estadual 1.287/01, em seus artigos 45, XVIII e 34, II, d, portanto, ferindo um 
mandamento constitucional. Ao final, requer a improcedência do auto de infração.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Em análise aos autos ficou constatado que o contribuinte apoderou-se de 
créditos de ICMS referentes à entrada de energia elétrica utilizada em 
estabelecimento comercial (farmácia), portanto, correto o estorno dos mesmos via 
auto de infração, pois, como é sabido, somente as empresas industriais podem 
usufruir de tal benefício.

Face ao 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 2008/001564 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$2.576,37 (dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e sete 
centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


