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ACÓRDÃO Nº.: 204/2008
PROCESSO: 2007/6420/500056         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.152
RECORRENTE: HENRIQUE EDUARDO DA SILVA JUNIOR
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Aproveitamento indevido de crédito. Saídas internas com redução 
da base de cálculo. Utilização dos créditos pelas entradas sem a redução de 
29,41%. Lançamento procedente.

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 nº. 2007/001143 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
115,13 (cento e quinze reais e treze centavos), 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 Marcelo Azevedo dos Santos. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 07 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por aproveitar indevidamente o crédito de ICMS na 
importância de R$ 115,13 (Cento e quinze reais e treze centavos), referente à falta 
de estorno de 29.41% nas entradas de energia elétrica calculados com alíquota de 
25% de credito de ICMS, relativo ao exercício de 2004, constatado por meio do 
levantamento básico de ICMS.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação através de pessoa sem 
capacidade processual.

Os autos são devolvidos ao órgão preparador para intimar o contribuinte a 
sanar a incapacidade processual.

O Sujeito passivo comparece aos autos com impugnação não argüiu 
preliminar, no mérito argumenta que é prestador de serviço e pode pagar as 
despesas de mão de obra com os valores oriundos desta atividade, que de acordo 
com o principio da não cumulatividade o Estado do Tocantins está recebendo o 
imposto em duplicidade, pois tributa a empresa fornecedora de energia e depois 
estorna os créditos deste contribuinte.
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A julgadora 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 exigidos na inicial acrescido das cominações 
legais.

O contribuinte não é intimado da sentença de primeira instância, porem 
comparece aos autos com recurso voluntário onde repete as alegações da 
impugnação.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte utilizou-se do crédito de ICMS na sua totalidade sem efetuar a redução 
da base de cálculo de 29.41%, uma vez que o mesmo efetua a redução 29,41% nas 
saídas. 

Pelo exposto vejo que agiu acertadamente a julgadora de primeira instância 
quando julgou procedente o auto de infração, portanto voto pela manutenção da 
sentença de primeira instância e julgo procedente o auto de infração nº. 
2007/001143 para condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributários 
no valor de R$ 115,13 (Cento e quinze reais e treze centavos), acrescido das 
cominações legais. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


