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ACÓRDÃO Nº : 448/2010
PROCESSO Nº : 2009/6640/500336 
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.917
RECORRENTE : MD CALÇADOS LTDA 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.361.420-2

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito. Energia Elétrica e Serviços de 
Comunicação. Empresa do Ramo Varejista – Não tem direito ao crédito de ICMS de 
energia elétrica e serviços de comunicação as empresas cujo atividade não se enquadra 
na previsão legal para tal.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por excesso de prazo para conclusão 
do PAT, e por não indicar com precisão o dispositivo legal infringido, argüidas pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2009/001034 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 254,68 (duzentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), 
R$ 2.901,52 (dois mil, novecentos e um reais e cinqüenta e dois centavos), R$ 5.428,87 
(cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), referentes aos 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais, sendo que os valores 
dos campos 4.11 e 5.11 foram alterados conforme Termo de Aditamento de fls. 
101/102. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 16 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha.

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ao Tesouro do Estado a importância de R$ 
8.862,00 (oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais), referente a ICMS aproveitado 
indevidamente, relativo a energia elétrica, telefone e outros, no período de 01/01/2004 a 
31/12/2006, conforme foi constatado por  meio do levantamento básico do ICMS. 

Intimado via postal, o contribuinte apresenta impugnação tempestiva.
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Em despacho às fls. 77, a julgadora de primeira instância retorna o processo à 
origem para saneamento.

A autora do procedimento faz juntada de nota explicativa e documentos às fls. 
81/86. Lavra Termo de Aditamento (fls. 87/88). 

Consta intimação do Termo de Aditamento, sem a assinatura do contribuinte 
dando ciência do feito, que mesmo assim apresenta impugnação tempestiva.

Novamente a julgadora de primeira instancia retorna o auto a origem para 
correção do Termo de Aditamento e intimação do sujeito passivo.

A autora do procedimento emite novo Termo de Aditamento (fls. 101/102) 
retificando os contextos descritos nos campos 4.1 e 5.1, as bases de cálculo informados 
nos campos 4.8 e 5.8, os valores originários lançados nos campos 4.11 e 5.11, e a 
infração tipificada no campo 5.13 do auto de infração.

Intimado do Termo de Aditamento, o contribuinte comparece tempestivamente ao 
processo. 
           

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação, nega-lhe provimento e 
julga procedente o auto de infração, conforme termo de aditamento de fls. 101/102.

Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte comparece ao processo 
argüindo preliminar de nulidade sustentando que o processo tributário excedeu o prazo 
de conclusão, com base nos artigos 32-A e 33 da Lei 1.288/2001; que, também, o auto 
de infração não preenche as exigências do art. 35, do mesmo diploma legal, ao não 
indicar com precisão o dispositivo legal infringido. Diz que houve a preclusão lógica do 
lançamento suplementar, quer pelo excesso de prazo ou por descumprimento do termo 
de verificação fiscal. Por fim, reitera a nulidade do auto de infração e, conseqüente 
anulação do crédito tributário.           
          

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
prolatada em primeira instância, para que se julgue procedente o auto de infração.

Visto e analisado o presente processo, quanto à preliminar de nulidade por 
excesso de prazo para conclusão do PAT, conforme art. 32 A e 33 da Lei 1.288/01, 
alegada pelo contribuinte, entendo que não é causa de nulidade do procedimento uma 
vez que o art. 25 da mesma lei assim estabelece:
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Art. 25. Eventual excesso no prazo de lançamento do 
crédito tributário, na instrução, tramitação, movimentação e 
julgamento do processo não anula o procedimento.

            
Quanto à nulidade alegada por não indicar com precisão os dispositivos legais 

infringidos, conforme art. 35 da Lei 1.288/01, também entendo que não deve prevalecer, 
visto que o autor do procedimento descreve com precisão o ilícito cometido, aponta os 
dispositivos legais infringidos no auto de infração e termo de aditamento às fls. 101/102,
instruiu corretamente o processo apensando todos os documentos necessários para a 
comprovação do feito.

Quanto ao mérito, o lançamento refere-se a aproveitamento indevido de crédito 
do ICMS de energia elétrica e telefone e, conforme documentação juntada aos autos, as 
possíveis correções já foram feitas no Termo de Aditamento de fls. 101/102, restando 
correta a exigência tributária. Por seu lado o contribuinte não contesta o mérito do auto 
de infração, limitando-se a afirmar que não foi concedida a redução na base de cálculo,
o que não cabe no presente caso, ou seja, aproveitamento indevido de crédito energia 
elétrica e telefone. Portanto, correto o procedimento, pois conforme estabelecido pelo 
Art. 34, incisos II e III, da Lei 1.287/2001, descrito abaixo, não é de direito das empresas 
do ramo varejista os referidos créditos, senão vejamos:

Art. 34. Na aplicação do art. 31 observar-se-á o seguinte: 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia 
elétrica no estabelecimento:
a) quando for objeto de operação de saída de energia 
elétrica;
b) se for consumida no processo de industrialização;
c) caso seu consumo resultar em operação de saída ou 
prestação para o exterior, na proporção destas sobre as 
saídas ou prestações totais;
d) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas demais hipóteses. 
(Redação dada pela Lei 1.744 de 18.12.06).
Redação Anterior: (2) Lei 1.364 de 31.12.02.
d) a partir de 1o de janeiro de 2007, nas demais hipóteses; 
(Redação dada pela Lei 1.364 de 31.12.02).
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01.
d) a partir de 1o de janeiro de 2003, nas demais hipóteses;
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III – somente dará direito a crédito o recebimento de serviços 
de comunicação utilizados pelo estabelecimento:
a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da 
mesma natureza;
b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou 
prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas 
ou prestações totais;
c) a partir de 1º de janeiro de 2.011, nas demais 
hipóteses.”(NR) (Redação dada pela Lei 1.744 de 18.12.06).
Redação Anterior: (2) Lei 1.364 de 31.12.02.
c) a partir de 1o de janeiro de 2007, nas demais hipóteses; 
(Redação dada pela Lei 1.364 de 31.12.02).
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01.
d) a partir de 1o de janeiro de 2003, nas demais hipóteses;

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento por excesso 
de prazo para conclusão do PAT, e por não indicar com precisão o dispositivo legal 
infringido, argüidas pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto 
de infração 2009/001034 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 254,68 (duzentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e 
oito centavos), R$ 2.901,52 (dois mil, novecentos e um reais e cinqüenta e dois 
centavos), R$ 5.428,87 (cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e sete 
centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais,
sendo que os valores dos campos 4.11 e 5.11 foram alterados conforme Termo de 
Aditamento de fls. 101/102.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
14 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representação Fazendária


