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ACÓRDÃO Nº:431/2009
PROCESSO Nº 2008/6040/501295
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.361
RECORRENTE: DAMASO, QUINTINO, DE JESUS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito. Energia Elétrica – O 
direito ao crédito do ICMS, incidente sobre operações de aquisição de energia 
elétrica, é legítimo no processo de panificação (industrialização), conforme 
laudo técnico, sendo vedado sobre a parte consumida no processo de 
conservação ou utilizada em equipamentos que auxiliem na venda de 
mercadorias. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 

por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração nº 2008/000913 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 12.498,25 (doze mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), R$ 39.058,06 (trinta e nove mil, 
cinquenta e oito reais e seis centavos), R$ 50.891,19 (cinquenta mil, oitocentos 
e noventa e um reais e dezenove centavos) e R$ 47.543,40 (quarenta e sete 
mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), referentes os 
campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente 
os valores de R$ 6.298,46 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta 
e seis centavos), R$ 5.842,15 (cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e 
quinze centavos), R$ 5.230,57 (cinco mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e 
sete centavos) e R$ 5.127,47 (cinco mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e 
sete centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya 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 30 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$172.489,55 (cento e setenta 
e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), 
referente ao ICMS de energia elétrica aproveitado indevidamente, nos 
exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007.
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A autuada foi intimada por ciência direta para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, 
incorrendo em revelia.

O julgador de primeira instância, considerou o auto de infração 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 18.796,71, campo 4.11, R$ 44.900,21, campo 
5.11, R$ 56,121,76, campo 6.11 e R$ 52.670,87, campo 7.11, todos acrescidos 
das cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, não argüiu 
preliminar e, no mérito, alega referente a tempestividade, que o “AR” de ciência 
do procedimento administrativo foi entregue na recepção do shopping Center, a 
pessoa estranha ao quadro funcional da empresa recorrente, tomado ciência 
dias após o recebimento, tendo dificuldade inclusive de defesa. Quanto as 
infrações descritas nos campos 4, 5, 6 e 7, o autuante descreve como 
aproveitamento indevido de crédito do ICMS referente a Energia Elétrica, 
consumida em atividade de comercialização de mercadorias; Afirma que os 
créditos aproveitados pelo sujeito passivo referem-se a energia elétrica 
consumida no processo de industrialização, que engloba vários maquinários, 
como: frios  e fatiados (balança para fatiados, fatiador de frios, ralador de 
queijo, embaladora manual – resistência e freezer para fatiados), açougue 
(balança para carnes, moedor de carnes, serra de fita, amaciador de carnes, 
câmara resfr. p/ carne, câmera cong. p/ embutidos, câmara resf. p/ queijos e 
salsicha) padaria (batedeira industrial, balança para massas, masseira p/ pães, 
congelador de água p/ pães e forno elétrico) e casa de máquinas (motor de 
conserv. congelados, motor de câmaras congeladas) entre outros. Alega, 
ainda, que o fisco deveria ter elaborado um laudo técnico onde indicaria valores 
somente para atividades de comercialização. E que os processos de 
industrialização que se realizam para utilização dos maquinários alcançam um 
percentual aproximadamente de 75%. Requer seja realizada perícia técnica, 
para confecção de laudo no sentido de separar valores correspondentes a 
atividade industrial e valores correspondentes a atividade de comercialização, 
após a verificação através de laudo, sejam aproveitados os créditos utilizados 
em processos industriais e que seja julgado o auto de infração improcedente.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância que julgou procedente o auto de infração.

O auto de infração foi lavrado, em virtude do aproveitamento indevido de 
crédito do ICMS de energia elétrica. No recuso apresentado a empresa afirma 
que os créditos aproveitados referem-se a energia elétrica consumida no 
processo de industrialização, que engloba vários maquinários. Alega, ainda, 
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que o fisco deveria ter elaborado um laudo técnico onde indicaria valores 
somente para atividades de comercialização. E que os processos de 
industrialização que se realizam para utilização dos maquinários alcançam um 
percentual aproximadamente de 75%. Requer seja realizada perícia técnica, 
para confecção de laudo no sentido de separar valores correspondentes a 
atividade industrial e valores correspondentes a atividade de comercialização, 
após a verificação através de laudo, sejam aproveitados os créditos utilizados 
em processos industriais.

Entendo que as empresas comerciais que promovem atividades de 
industrialização terão direito ao crédito da energia elétrica consumida neste 
processo, desde que possam ser claramente identificados, através de um 
laudo, por empresa habilitada, com registro no CREA, o qual estabelece o 
percentual de energia consumida pela empresa que é utilizada exclusivamente 
no processo industrial. No caso em questão foi realizado o laudo técnico 
demonstrando o consumo de energia elétrica na parte do estabelecimento que 
explora o ramo da panificação, individualizando por equipamento, um setor 
(fisicamente interno) voltado para a fabricação de  pães, bolos, etc e um setor 
de venda a varejo, cuja separação é bastante nítida. 

A recorrente alega em seu recurso que os alimentos são congelados e 
resfriados pelo supermercado, entendo que a energia utilizada por esse 
maquinário não dá direito ao crédito, pois é um método de conservação, e 
como tal tem como objetivo preservar, manter e resguardar de dano ou 
deterioração os alimentos.

O conceito de conservação é totalmente diverso do conceito de 
industrialização.

Os equipamentos que auxiliam nas vendas realizadas pelo Contribuinte, mas 
não modificam em nada a natureza ou apresentação dos produtos, tais como 
balança para fatiados ou carnes, amaciador de carnes, etc.

Os demais equipamentos (fatiador de frios, ralador de queijo, moedor de 
carnes) e outros, ainda que estejam relacionados a atividades que, de alguma 
forma, possam alterar o produto (mas não sua natureza ou finalidade), não 
podem ser aceitos como processos industriais, pois não há transformação 
significativa dos produtos, ou seja, não há como distinguir tais atividades 
daquelas exercidas pelo Contribuinte em razão de sua atividade fim, qual seja, 
comércio varejista.

Há que se caracterizar a industrialização, para efeito de concessão de créditos 
de energia elétrica, como uma verdadeira sub atividade do Contribuinte.
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Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento 
parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em 
parte o auto de infração nº 2008/00913 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 12.498,25 (doze mil, 
quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), R$ 39.058,06 
(trinta e nove mil, cinquenta e oito reais e seis centavos), R$ 50.891,19 
(cinquenta mil, oitocentos e noventa e um reais e dezenove centavos) e R$ 
47.543,40 (quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta 
centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 6.298,46 (seis mil, 
duzentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), R$ 5.842,15 (cinco 
mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), R$ 5.230,57 (cinco 
mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 5.127,47 (cinco 
mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), referentes os 
campos 4.11 a 7.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 04 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representaçao Fazendária


