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ACÓRDÃO Nº 45/2010
PROCESSO Nº: 2009/6010/500356
REEXAME NECESSÁRIO: 2765
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ALVES & CUNHA LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.055.250-8

EMENTA: ICMS/Energia Elétrica. Aproveitamento Indevido de Crédito. Permissão 
Legal em Vigor - É lícito o aproveitamento de crédito quando embasado em 
legislação tributária que o autorize.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração 2009/000834 e absolver o sujeito 
passivo dos valores de R$ 400,14 (quatrocentos reais e quatorze centavos), R$ 
266,25 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e, R$ 346,45 
(trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), referentes aos 
campos 7.11 à 9.11, respectivamente. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 17 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 941,48, R$ 900,00, 
R$ 672,92, R$ 710,80, R$ 1.697,08, R$ 2.826,39, R$ 1.343,33, R$ 1.572,97, R$ 
120,00, R$ 480,00, R$ 660,00, R$ 320,00 e R$ 540,00, referentes aos campos 4.11 
a 6.11 e 10.11 a 19.11; respectivamente.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada em 16 contextos. Nos contextos 4.1, 5.1 e 6.1, por 
deixar de recolher ao Tesouro Estadual o valor total de R$ 2.514,40 (dois mil, 
quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos), referente ao aproveitamento 
indevido de ICMS/Telecomunicação, nos exercícios de 1998, 1999 e 2000, conforme 
constatado por meio do Levantamento Básico de ICMS.

Nos contextos 7.1, 8.1 e 9.1, por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o 
valor total de R$ 1.012,84 (hum mil, doze reais e oitenta e quatro centavos), 
referente ao aproveitamento indevido de ICMS/Energia Elétrica, nos exercícios de 
1998, 1999 e 2000, conforme constatado por meio do Levantamento Básico de 
ICMS.
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Nos contextos 10.1, 11.1, 12.1, 13.1 e 14.1, por deixar de recolher o ICMS no 
valor de total de R$ 8.154,57 (oito mil, cento e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e 
sete centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas e não registradas no 
livro próprio, relativo aos exercícios de 1998 a 2002, conforme constatado por meio 
do Levantamento Comparativo de saídas.

E nos contextos 15.1, 16.1, 17.1, 18.1 e 19.1, deverá recolher ao Tesouro 
Estadual a título de Multa Formal o valor total de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte 
reais), pela não escrituração das notas fiscais de saída nos exercícios de 1998 a 
2002, conforme constatado pelo demonstrativo e cópias das notas fiscais, livros 
fiscais de saídas em anexo.

A empresa foi intimada, compareceu tempestivamente aos autos alegando 
que em relação aos contextos 7.1, 8.1 e 9.1 a empresa tem total direito ao 
aproveitamento de crédito referente ao ICMS/Energia Elétrica assegurado pela LC 
87/96 e CTE Lei 888/96 vigentes a época do aproveitamento, uma vez que a 
proibição ao referido crédito só foi perpetuada com o advento da Lei 1287/01.

Ao final, requer que o auto seja julgado improcedente.

A julgadora de primeira instância em primeira razão esclarece que não houve 
decadência no processo em epígrafe por se tratar de lançamentos anteriormente 
nulificados por decisão deste Conselho. A seguir, julgou procedente em parte o auto 
de infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
constituídos nos campos 4.11 a 6.11 e dos campos 10.11 a 19.11 no valor total de 
R$ 12.788,97 (doze mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos) 
e absolvendo o sujeito passivo do valor total de R$1.012,84, referente aos campos 
7.11, 8.11 e 9.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

Às fls. 433 dos autos, a presidente do CAT considerando que o contribuinte 
não recorreu dos valores condenados na sentença, estes se encontram 
definitivamente julgados, ficando sujeito ao duplo grau de jurisdição apenas os 
valores absolvidos superiores a R$ 1.000,00, referente aos contextos 7.1, 8.1 e 9.1. 

Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que  a 
cobrança do aproveitamento indevido de crédito de ICMS/Energia Elétrica, relativo 
aos exercícios de 1998, 1999 e 2000, constatado por meio de levantamento Básico 
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de ICMS  é indevida, uma vez que à época a legislação tributária em vigor permitia o 
aproveitamento de crédito do ICMS em questão, conforme o disposto no art. 27, 
caput, § 6º, inc. II, da Lei 888/96, vejamos:

Art. 27. Para a compensação a que se refere o art. 25, 
é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-
se do imposto anteriormente cobrado em operações
de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real 
ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviço de 
transporte interestadual e intermunicipal ou de 
comunicação.

§ 6º. Na aplicação deste artigo, observar-se-á o 
seguinte:

II- a energia elétrica usada ou consumida no 
estabelecimento dará direito ao crédito do ICMS pago 
a partir do dia 1º de novembro de 1996.

A legislação tributária acima só foi revogada pela Lei 1287/01, em 28 de 
dezembro de 2001, cabendo assim razão a autuada, sendo lícito o aproveitamento.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
sentença de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração nº 
2009/000834 e absolver o sujeito passivo dos valores de R$ 400,14 (quatrocentos 
reais e quatorze centavos), R$ 266,25 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e 
cinco centavos), e R$ 346,45 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco 
centavos), referentes aos campos 7.11 a 9.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 08
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


