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ACÓRDÃO Nº : 580/2009
PROCESSO Nº : 2008/7130/500465 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.651
RECORRENTE : CERAMICA JOTA COSTA LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.023.327-5

EMENTA: Aproveitamento Indevido do Crédito. Não Estorno Proporcional de Créditos –
É devida a exigência fiscal quando reclama a não redução da base de cálculo em 
29.41%, relativa à obrigatoriedade legal quanto ao estorno dos créditos na mesma 
proporção das saídas tributadas.

        Mercadorias Destinadas a Uso e Consumo. Aproveitamento indevido - A utilização de 
créditos de ICMS relativos à aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo 
legitima a exigência fiscal, uma vez ser contrária a dispositivos legais.

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 2008/002230 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
2.677,44 (dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), R$ 
3.596,97 (três mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), R$ 
59,70 (cinquenta e nove reais e setenta centavos), R$ 6.640,64 (seis mil, seiscentos e 
quarenta reais e sessenta e quatro centavos), R$ 456,41 (quatrocentos e cinquenta e 
seis reais e quarenta e um centavos), R$ 4.035,27 (quatro mil, trinta e cinco reais e 
vinte e sete centavos), referentes aos campos 4.11 a 9.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; sendo que os valores dos campos 6.11 e 8.11 estão extintos pelo 
pagamento conforme documentos de fls 80/81. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de 
novembro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO A empresa já qualificada nos autos foi autuada no valor de R$ 16.950,32 
(Dezesseis mil, novecentos e cinqüenta reais e trinta e dois centavos), campos 4.1, 5.1, 
7.1 e 9.1, por não efetuar estornos dos créditos em 29,41%, relativo às entradas de 
energia elétrica, sendo que a empresa utiliza o benefício da redução da base de cálculo 
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nas saídas de tal forma que a carga tributária corresponda a 12%, nos exercícios de 
2004, 2005, 2006 e no período de 01/01 à 30/06/2007 e no valor de R$ 516,11 
(Quinhentos e dezesseis reais e onze centavos), campos 6.1 e 8.1, por ter registrado 
créditos indevidamente no mês de fevereiro do exercício de 2005 e no mês de maio do 
exercício de 2006, relativos às entradas de materiais para uso e consumo, ambos 
constatados por meio do Levantamento Básico do ICMS. 

A Autuada foi intimada, via AR, e apresentou impugnação tempestiva, fls. 76/79, 
alegando que os contextos 4.1, 5.1, 7.1 e 9.1 são improcedentes, uma vez que o 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006, menciona crédito de ICMS 
relativo à entrada de energia e não de serviços de energia elétrica, não mencionando 
qualquer redução do ICMS vinculada à saída do produto final industrializado e cita o art. 
18, inciso XI, alínea “b”.

A julgadora de primeira instância concluiu pela procedência do auto de infração, 
fls. 86/90, tendo em vista que as pretensões fiscais estão respaldadas em dispositivos 
legais das Leis 1.287/01 e 1.303/02, bem como, nas penalidades indicadas nos 
respectivos campos do auto de infração. Que neste caso, não está sendo questionada a 
vedação ao aproveitamento de crédito de energia elétrica quando consumida no 
processo de industrialização e que os estornos praticados pela autuante são relativos 
ao estorno de 29,41% nas entradas de energia elétrica, quando a mesma utiliza a 
redução da base de cálculo nas saídas de mercadorias tributadas e que não foram 
efetuados pelo autuado, que esta obrigatoriedade está prevista em lei e em relação aos 
campos 6.1 e 8.1, considerou a revelia, tendo em vista que a autuada não os impugnou, 
optando pelo pagamento, conforme provam os documentos de fls. 80 a 81, que o 
trabalho está correto, uma vez que é vedado o aproveitamento de créditos de ICMS, 
relativo às entradas de material de uso e consumo. Ao final, condenou o sujeito passivo 
a recolher os valores constantes dos campos 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 9.1, da peça inicial, 
totalizando o valor de R$ 17.466,43, mais acréscimos legais e considerando os valores 
constantes dos campos 6.1 e 8.1 extintos pelos pagamentos, comprovados às fls. 
80/81. 

Ciente da decisão de primeira instância, fls. 92, a empresa apresentou recurso 
voluntário tempestivo, fls. 94/97, a este conselho, não argüindo preliminar e, no mérito, 
alegou que o art. 1º da Lei 1.303/02, se refere a estoque e entradas de mercadorias, 
bens ou serviços, que as ementas 789 e 121 do COCRE, citadas pela julgadora, 
servem apenas para justificar o trabalho da auditoria, não acrescentando em nada o 
que fora  dito,  que  outras empresas  foram  auditadas  por  outros auditores, e nenhum 
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deles consideraram o lançamento de energia com redução. Dito isso, reforçou 
sua tese anteriormente exposta e solicita o arquivamento do Auto de Infração.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e que seja 
julgado procedente o Auto de Infração.  

Em análise aos autos, verifica-se que não está sendo questionado no presente 
processo a vedação ao aproveitamento de créditos de energia elétrica quando 
consumida no processo de industrialização ou serviços de energia, o que vem a ser a 
mesma coisa, conforme previsto no art. 18, inciso XI, alínea b do Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912/06.

O referido dispositivo legal, citado pela Recorrente, aproveita somente ao 
exercício de 2007, visto que nos exercícios anteriores vigia o RICMS aprovado pelo 
Decreto 462/97, que previa do mesmo modo (art. 30, § 3º, inciso II, alínea b).

Os estornos de créditos efetuados pela autuante são relativos à redução de base 
de cálculo na proporção de 29,41%, quando das saídas das mercadorias tributadas, 
que não foram efetuados pelo contribuinte em relação às faturas de energia elétrica.

A obrigatoriedade dos estornos de créditos proporcionais às saídas está prevista 
na Lei nº 1.303/02, que dispõe:

Art. 1º. É facultado ao contribuinte regularmente 
cadastrado e estabelecido neste Estado reduzir, nas 
condições desta Lei, a base de cálculo do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS.
(.....)
§ 4º A opção pelo benefício previsto neste artigo sujeita-
se:
I – ao estorno proporcional do imposto relativo às 
mercadorias em estoque, na data da opção, e às 
entradas de mercadorias, bens ou serviços;
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O mesmo texto legal estava previsto no Regulamento do ICMS aprovado pelo 
Decreto nº 462/97, vigente até 31.12.2006 (art.23, inciso XV e § 9º) e no atual 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912/06 (art. 8º, inciso XIX, alínea b).

Deste modo a impugnante não pode afirmar que a legislação tributária não 
menciona qualquer redução de ICMS nas entradas de energia elétrica.

Os ilícitos fiscais descritos nos contextos 6 e 8 do auto não foram impugnados.

O contribuinte optou pelo pagamento, conforme Documentos de Arrecadação de 
Receitas Estaduais às fls. 80 e 81.

O trabalho realizado está correto, uma vez que é vedado pela legislação 
tributária o aproveitamento de créditos do ICMS relativo à aquisição de material de uso 
e consumo.

Com estas considerações, entendo que é eficaz a exigência do crédito tributário 
constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações da impugnante não foram 
suficientes para ilidir o feito.

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento, voto 
pela confirmação da sentença prolatada em primeira instância e pela procedência do 
auto de infração nº. 2008/002230, e condeno o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 2.677,44 (dois mil, seiscentos e setenta e sete 
reais e quarenta e quatro centavos), R$ 3.596,97 (três mil, quinhentos e noventa e seis 
reais e noventa e sete centavos), R$ 59,70 (cinquenta e nove reais e setenta centavos), 
R$ 6.640,64 (seis mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), R$ 
456,41 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), R$ 4.035,27 
(quatro mil, trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), referentes aos campos 4.11 a 
9.11, respectivamente, mais acréscimos legais; sendo que os valores dos campos 6.11 
e 8.11 estão extintos pelo pagamento conforme documentos de fls. 80/81.  
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos    
dias do mês de  de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


