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Cuida-se recurso de ofício
Companhia de Energia Elétrica do Tocantins, com fundamento no item 
“d”, do inciso III, do art. 26 e no inciso I, do art. 50, ambos, da Lei 1.288/2001,
face da sentença administrativa de primeira instância, de páginas 133 a 137, que 
julgou procedente em parte a exigência tributária formalizada por meio do auto de 
infração no 2010/002484.

 
Contra a recorrente foi lavrado, em 15/12/2010, o precitado auto de 

infração, de páginas 2 e 3, para constituição, a favor da Fazenda Pública Estadual, 
do crédito tributário, no valor de R$1.135.304,27, composto pelos valores de 
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XVIII, DA LEI 1.287/2001; ART. 434, DO RICMS – A apropriação indevida de crédito 
de ICMS configura infração estatuída em lei. O direito de crédito de ICMS está 
condicionado à existência da operação ou prestação, bem como, à idoneidade do 
documento fiscal que as embase e que comprove o valor do imposto cobrado, nos 

, do art. 32, da Lei 1.287/2001.  É legítima a ação fiscal que exige 
ICMS aproveitado em desacordo com o disposto na legislação.
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RECURSO VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO DESPROVIDO

recurso de ofício, e de recurso voluntário interposto por
Companhia de Energia Elétrica do Tocantins, com fundamento no item 

, do art. 26 e no inciso I, do art. 50, ambos, da Lei 1.288/2001,
sentença administrativa de primeira instância, de páginas 133 a 137, que 

procedente em parte a exigência tributária formalizada por meio do auto de 
2010/002484. 

Contra a recorrente foi lavrado, em 15/12/2010, o precitado auto de 
infração, de páginas 2 e 3, para constituição, a favor da Fazenda Pública Estadual, 

crédito tributário, no valor de R$1.135.304,27, composto pelos valores de 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 
ARTIGOS 32, §1o, 45, 

A apropriação indevida de crédito 
O direito de crédito de ICMS está 

condicionado à existência da operação ou prestação, bem como, à idoneidade do 
documento fiscal que as embase e que comprove o valor do imposto cobrado, nos 

a ação fiscal que exige 
cordo com o disposto na legislação. 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
DESPROVIDOS. UNÂNIME. 

recurso voluntário interposto por 
Companhia de Energia Elétrica do Tocantins, com fundamento no item 4, da alínea 

, do art. 26 e no inciso I, do art. 50, ambos, da Lei 1.288/2001, em 
sentença administrativa de primeira instância, de páginas 133 a 137, que 

procedente em parte a exigência tributária formalizada por meio do auto de 

Contra a recorrente foi lavrado, em 15/12/2010, o precitado auto de 
infração, de páginas 2 e 3, para constituição, a favor da Fazenda Pública Estadual, 

crédito tributário, no valor de R$1.135.304,27, composto pelos valores de 
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R$274.991,70, R$836.443,01, R$23.453,90 e R$415,66, correspondentes ao 
exercício de 2007.  

 
A peça fiscal noticia que o contribuinte aproveitou indevidamente crédito 

de ICMS registrado no livro de registro de apuração do ICMS, LRA-ICMS, 1) a título 
de devolução de ICMS, sem previsão legal ou autorização competente; 2) relativo a 
estorno de débito sob alegação de cancelamento e ou substituição de faturas, fora 
do mês de recolhimento, deduzido dos valores normais de faturamento. 

 
Consigna ainda que o contribuinte deixou de recolher o ICMS referente ao 

diferencial de alíquota incidente sobre aquisições interestaduais de mercadorias 
para integrar o ativo fixo ou consumo. 

 
Diante das irregularidades constatadas, foi invocada a previsão do inciso 

XVIII, do art. 45, do § 1o, do art. 32, do inciso XI, do art. 44 e dos §§ 1o e 2o, do art. 
46, todos, da Lei 1.287/2001, bem como, do art. 434 e do inciso III, do art. 35, 
ambos, do Regulamento do ICMS, RICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 28/02/2010, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 73, nos termos do inciso I, do art. 
22, da Lei 1.288/2001. 

 
Tempestivamente, com fundamento no art. 45, e no item 2, da alínea “d”, 

do inciso III, do art. 26, ambos, da Lei 1.288/2001, foi apresentada, conforme 
páginas 74 a 79, impugnação subscrita pelo vice-presidente-executivo da sociedade, 
aludindo que a impugnante é empresa concessionária de serviço público cujo objeto 
social é a geração, distribuição e comercialização de energia elétrica neste estado. 

 
Os argumentos trazidos pela impugnante são do seguinte teor: 
 
- Efetuou o pagamento dos valores de R$23.453,90 e R$415,66, 

decorrentes do diferencial de alíquota; 
 
- Em relação ao débito de R$274.991,70, a impugnante efetuou, em 

20/12/2008, a denúncia espontânea mediante o pagamento do valor de 
R$247.420,39, remanescendo o saldo de R$27.571,36, o qual será recolhido. 

 
Assim, requer o reconhecimento da denúncia espontânea pelo 

pagamento realizado antes da lavratura do auto de infração, bem como dos demais. 
 
Relativamente à acusação de aproveitamento indevido de crédito, no 

valor de R$836.443,01, afirma que o procedimento por ela adotado encontra 
respaldo legal nos artigos 434 e 550, do RICMS e no Convênio ICMS 30/2004, 
devidamente transcritos em sua peça defensória, e ainda acrescenta que gera 
mensalmente relatório exigido pela legislação com todas as informações para 
identificação das notas fiscais substitutas e substituídas, o qual se encontra à 
disposição da fiscalização. 
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Finalmente, requer que seja julgada procedente a presente impugnação a 
fim de cancelar o lançamento fiscal em relação às infrações e aos fatos geradores 
não abrangidos pelos pagamentos efetuados. 

 
Por meio do Despacho no 99/2011 – CAT/JPI/DBA, de páginas 105, a 

julgadora monocrática devolve o processo aos autuantes para que se manifestem 
sobre as alegações da autuada. 

 
Os autores do procedimento elaboraram termo de aditamento, de páginas 

108, retificando o contexto 4.1, do auto de infração, cuja ciência foi dada ao 
contribuinte, por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 118, nos 
termos do inciso I, do art. 22, da Lei 1.288/2001. 

 
Os autuantes emitiram ainda a nota de esclarecimento, de páginas 109 a 

111, explicando o procedimento utilizado, aliás, de leitura obrigatória para 
compreensão da autuação, ao teor dos dispositivos do Convênio ICMS 30/2004, 
citados pela impugnante. 

 
O precitado termo de aditamento ensejou abertura de prazo à autuada 

que, oportunamente, apresentou nova impugnação reiterando os argumentos 
pronunciados na anterior. 

 
Sobreveio então a decisão de primeira instância, de páginas 133 a 137, 

por meio da qual a julgadora singular julgou procedente em parte o auto de infração 
em litígio. 

 
A sentenciante fundamentou sua decisão discordando da interpretação da 

legislação e dos argumentos expostos pela impugnante. Esclareceu que o 
procedimento por ela adotado não encontra respaldo na legislação tributária por 
inobservância de todos os dispositivos que regem a matéria em discussão, e que as 
informações contidas no relatório interno são insuficientes para corroborar os 
estornos de débito, sendo imprescindível a apresentação de documentos 
comprobatórios dos referidos estornos. 

 
Cita acórdãos de decisão deste conselho quando este examinou matéria 

semelhante. 
 
Inconformado, o sujeito passivo, no prazo e forma legais, interpôs o 

presente recurso voluntário, propugnando para reformar a r. decisão na parte em 
que manteve a exigência fiscal, com o cancelamento integral do lançamento 
tributário. 

 
Contesta a fundamentação levada a efeito pela julgadora singular, ao 

exigir de modo genérico sem ao menos exemplificar quais seriam os documentos 
comprobatórios que a recorrente deveria apresentar para motivação dos estornos de 
créditos, ora questionados, bem como traz novos argumentos, no rebate a 
considerações específicas tecidas na sentença. 

 
Destaca alguns exemplos de ocorrências que motivam estornos de 

débitos como: “erro de leitura do nível de consumo”, para em seguida indagar qual 
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seria a prova suficiente a ser apresentada? E ainda “reclamação feita por 
consumidor por telefone”, a prova seria a gravação da ligação telefônica? 

 
Ressalta que tais fatos evidenciam a desproporcionalidade e falta de 

razoabilidade do entendimento sustentado na decisão recorrida, que ignora a 
dimensão e a abrangência de sua atividade comercial, cuja exigência para a 
recorrente apresentar prova dos estornos de débitos ICMS, além das informações 
contidas no relatório para identificação das notas fiscais substitutas e substituídas, 
afigura-se completamente desarrazoada. 

 
Lembra que a Secretaria da Fazenda, no processo 2010/6040/504543, 

cancelou integralmente auto de infração com fundamentação idêntica. 
 
Por fim, requer que seja dado provimento ao presente recurso para 

reformar a decisão recorrida com o cancelamento integral do lançamento fiscal em 
relação aos fatos impugnados. 

 
Instado a se pronunciar, o representante da Fazenda Pública Estadual, 

rejeita as alegações da recorrente mediante exposição clara de suas razões, e oferta 
parecer para negar provimento ao recurso voluntário e manter a sentença singular. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O recurso voluntário, subscrito pelo vice-presidente executivo da 

empresa, preenche os requisitos para a admissibilidade, nos termos do artigo 20 e 
do inciso I, do artigo 50, ambos, da Lei 1.288/2001. Foi interposto dentro do prazo 
previsto no item 4, da alínea “d”, do inciso III, do artigo 26, do mesmo diploma legal. 
Dele, portanto, tomo conhecimento. 

 
Para registro, fica consignado que o direito à prestação jurisdicional no 

âmbito administrativo deste Conselho somente se efetiva com a interposição de 
impugnação ou de recurso por quem detém poderes de representação do sujeito 
passivo, nos termos previstos em seus atos constitutivos, ou ainda por delegação de 
mandato a profissional de formação jurídica, regularmente, inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, OAB, nos termos dos artigos 20 e 21, da Lei 1.288/2001. 

 
E mais, a intervenção direta de pessoa jurídica é aquela que se contrapõe 

à processada por meio de advogado devidamente inscrito na OAB. 
 
Assim, a controvérsia se resume ao lançamento fiscal que noticia o 

seguinte contexto: “Aproveitou indevidamente de crédito de ICMS na importância de 
R$836.443,01 (...) relativo ao período de 01.01.07 à 31.12.07 relativo a estorno de 
débito praticado sem previsão legal ou autorização, sob a alegação de 
cancelamento e ou substituição de faturas de energia elétrica, fora do mês de 
recolhimento deduzindo de valores normais de faturamento, porém sem a efetiva 
comprovação quanto à regularidade dos procedimentos adotados ...”. 
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Releva referir que os demais valores que compõem o presente 

lançamento fiscal foram reconhecidos pelo sujeito passivo, que efetuou o seu 
pagamento, da seguinte forma: 

 
1) Os valores de R$23.453,90 e R$415,66 foram quitados em 14/01/2011, 

por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais, DARE, cujo código 
de barra contém a numeração 85630000525-8 98960027223-5 1130329331-0 
32290319986-5, conforme comprovante de pagamento de páginas 87 e 88, dos 
autos. 

 
2) Relativamente à importância de R$274.991,70, a autuada demonstrou 

que já havia sido parcialmente quitada, em 30/12/2008, conforme relatório de 
arrecadação, de páginas 112, nos valores de R$246.705,46, R$468,49 e R$246,39, 
cuja soma totaliza R$247.420,34. Em decorrência dessa constatação, foi elaborado 
o Termo de Aditamento, de páginas 108, retificando o valor exigido para 
R$27.571,36, o qual foi também recolhido, em 17/01/2001, conforme DARE com o 
código de barra 85670000628-6 56230027223-3 11303293577-8 92290319986-2, de 
páginas 89. 

 
Reportando à defesa da recorrente, em essência, se limita a mera 

retórica, na qual apresenta uma versão sem sustentação em qualquer prova. 
Esforça-se para desqualificar a decisão singular ao fazer crer que os valores dos 
créditos de ICMS aproveitados seriam decorrentes de situações reais que não 
produzem elementos factíveis. 

 
Nessa direção, enfatiza que a sentença exige de modo genérico a 

apresentação de documentação comprobatória dos referidos estornos, sem sequer 
exemplificar, quais seriam os documentos suficientes à comprovação dos estornos 
dos débitos, ora questionados. 

 
Segue nessa linha argumentando que a autuada gera mensalmente 

relatório interno com as informações necessárias à identificação das notas fiscais 
substitutas e substituídas, o qual se encontra à disposição da Fiscalização para 
análise.   

Quanto à alegação da recorrente de que a Administração Fazendária 
poderia ter acessado os “relatórios internos”, contraponha-se que, igualmente, ela, 
especialmente na fase do contraditório e da ampla defesa, bem como durante os 
trabalhos de auditoria, poderia ter apresentado, mesmo que por amostragem, os 
documentos que suportam os estornos relacionados no referido relatório. 

 
Por mais que se tente obter elementos comprobatórios com atributos 

suficientemente capazes de embasar suas alegações, não é possível visualizar 
quaisquer indícios que apontem a existência de provas, em afronta ao que 
determina o art. 45, I, da Lei 1.288/2001, segundo o qual a impugnação ao 
lançamento deve ser acompanhada com os documentos que lhe dão sustentação. In 
verbis. 
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“Art. 45. A impugnação ao lançamento de ofício: 
 
I – é instruída com os documentos em que se fundamentar;” 

 
Isso, por si só, evidencia a dificuldade da recorrente em encontrar 

argumentos consistentes, capazes de validar o procedimento por ela adotado para 
apropriação dos créditos de ICMS, de forma indevida. 

 
As autoridades autuantes constataram o aproveitamento dos créditos 

devidamente escriturados nos livros de registro de entrada, conforme cópias de 
páginas 25 a 37, como mostra o extrato transcrito a seguir: 

 
REGISTO DE ENTRADAS 

EMPRESA: COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.031.998-6 

PERÍODO 01/01/2007 a 31/12/2007 

ENTRADA DATA 
DOCUMENTO 

CODIGO 
EMITENTE 

UF 
ORIGEM 

VALOR 
CONTABIL 

CFOP IMPOSTO BASE DE 
CALCULO 

ALIQ 
IMPOSTO 

CREDITADO 

fev/07 28/2/2007 28569 TO 244.132,43 1207 ICMS 228.844,76 25% 57.210,33 

fev/07 28/2/2007 28569 TO 699.997,16 1207 ICMS 168.022,79 25% 42.004,41 

mar/07 30/3/2007 28569 TO 251.437,08 1207 ICMS 217.611,62 25% 54.401,68 

abr/07 30/4/2004 28569 TO 288.927,22 1207 ICMS 193.519,24 25% 48.378,56 

mai/07 31/5/2007 28569 TO 308.384,91 1207 ICMS 191.517,13 25% 49.377,50 

jun/07 30/6/2007 28569 TO 626.355,08 1207 ICMS 540.924,78 25% 135.229,48 

jul/07 31/7/2007 28569 TO 408.051,52 1207 ICMS 293.257,20 25% 73.312,48 

ago/07 31/8/2007 28569 TO 733.028,81 1207 ICMS 250.630,78 25% 62.656,54 

set/07 30/9/2007 28569 TO 517.634,91 1207 ICMS 452.887,89 25% 113.170,26 

out/07 31/10/2007 28569 TO 358.414,86 1207 ICMS 261.808,47 25% 65.450,77 

nov/07 30/11/2007 28569 TO 297.484,09 1207 ICMS 271.630,59 25% 67.906,45 

dez/07 31/12/2007 28569 TO 352.929,78 1207 ICMS 269.383,75 25% 67.344,55 

T O T A L 836.443,01 

 
Os valores então escriturados foram transportados para o livro de registro 

e apuração do ICMS, cujas cópias constam das páginas 12 a 23, para efetuar o 
cotejo entre o crédito e o débito, a fim de apurar o saldo mensal, resultante da 
confrontação entre as duas quantias. 

 
Nota-se que o registro dos valores dos créditos aproveitados foi feito com 

base no CFOP no 1.207, o qual corresponde à anulação de valor relativo à venda de 
energia elétrica, constante do Anexo XXVI, conforme dispõe o art. 545, do RICMS. 

 
Art. 545. O Código Fiscal de Operação e Prestação – CFOP e o 
Código de Situação Tributária – CST, constantes dos Anexos XXVI e 
XXVII deste Regulamento, devem ser interpretados de acordo com 
as normas explicativas que visem aglutinar em grupos homogêneos 
nos documentos e livros fiscais, nas guias de informações e em 
todas as análises de dados, as operações e prestações realizadas 
pelos contribuintes do ICMS. 
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DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E BENS E DA AQUISIÇÃO 
DE SERVIÇOS 
(...) 
 
1.207 - Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica  
 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 
faturados indevidamente, decorrentes de venda de energia elétrica.” 

 
O procedimento acima descrito está regulamentado pelo art. 434, do 

RICMS, bem como, pelo Convênio ICMS 30/04, cujas cláusulas, primeira e segunda, 
assim se expressam: 

 
“Cláusula primeira  Nas hipóteses de estorno de débito de ICMS 
relativas ao fornecimento de energia elétrica, admitidas em cada 
unidade federada, deverá ser elaborado relatório interno, por período 
de apuração e de forma consolidada, contendo, no mínimo, as 
seguintes informações: 
 
I - o número, a série e a data de emissão da Nota Fiscal/Conta de 
Energia Elétrica - NF/CEE, objeto de estorno de débito; 
 
II - a data de vencimento da conta de energia elétrica; 
 
III - o CNPJ ou o CPF, a inscrição estadual e a razão social ou o 
nome do destinatário; 
 
IV - o código de identificação da unidade consumidora;  
 
V - o valor total, a base de cálculo e o valor do ICMS da NF/CEE 
objeto de estorno de débito; 
 
VI - o valor do ICMS correspondente ao estorno; 
 
VII - a critério da unidade federada, o número da NF/CEE emitida em 
substituição àquela objeto de estorno de débito; 
 
VIII - o motivo determinante do estorno. 
 
§ 1° O relatório de que trata esta cláusula: 
 
I - deverá ser mantido em arquivo eletrônico no formato texto (txt), o 
qual, quando solicitado, deverá ser fornecido ao fisco no prazo 
previsto na legislação da unidade federada; 
 
II - poderá, a critério da unidade federada, ser exigido em papel; 
 
§ 2° O contribuinte deverá manter pelo prazo decade ncial os 
elementos comprobatórios do estorno de débito realizado e o 
relatório de que trata esta cláusula. (grifamos) 
 
Cláusula segunda  Com base no arquivo eletrônico de que trata o § 
1° da cláusula primeira, deverá ser emitida uma Not a Fiscal, modelo 
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1 ou 1-A, por período de apuração, para documentar o estorno de 
débito. 
 
Parágrafo único. Na Nota Fiscal de que trata esta cláusula poderá 
constar, a critério da unidade federada, chave de autenticação digital 
do arquivo eletrônico de que trata o § 1° da cláusu la primeira, obtida 
pela aplicação de algoritmo de autenticação digital sobre o referido 
arquivo.” 

 
As disposições contidas no precitado convênio são repetidas no art. 434, 

do RICMS, com o seguinte teor: 
 

Art. 434.  Nas hipóteses de estorno de débito de ICMS relativas ao 
fornecimento de energia elétrica, deve ser elaborado relatório interno 
por período de apuração e de forma consolidada, contendo, no 
mínimo, as seguintes informações: (Convênio ICMS 30/04) 
(...) 
 
§ 2o O contribuinte deve manter pelo prazo decadencial os elementos 
comprobatórios do estorno de débito realizado e o relatório de que 
trata este artigo. (grifamos) 
 
§ 3o Somente é permitido estorno de débito no fornecimento de 
energia elétrica nos seguintes casos: 
 
I – em virtude de erro de medição, faturamento ou emissão; 
 
II – cobrança em duplicidade. 
 
§ 4o O crédito decorrente do estorno de débito previsto no inciso I do 
§ 3o deste artigo deve ocorrer no mesmo período de emissão das 
Notas Fiscais/Contas de Energia emitidas em substituição. (grifamos) 

 
Em grau de recurso voluntário, a recorrente ratifica as alegações de 

defesa, ressaltando que disponibiliza à fiscalização o relatório interno a que se refere 
as disposições de regência dessa matéria, mas silencia quanto às demais normas 
expressas na mesma legislação, acima transcritas.  

 
De acordo com os incisos, I e II, do § 3o, do art. 434, em epígrafe, o 

estorno de débito de fornecimento de energia elétrica só é permitido nos casos de 
erro de medição, de faturamento ou de emissão e cobrança em duplicidade. 

 
Portanto, como é possível identificar essas ocorrências se não com os 

elementos comprobatórios do estorno de débito realizado, os quais devem ser 
mantidos pelo prazo decadencial, nos termos do mencionado §2o, do art. 434?  

 
O §2o, da cláusula primeira do citado convênio, bem como, o §2o do art. 

434, do RICMS, ambos transcritos acima, contém a essência da legislação que rege 
esse assunto. 

 
E não poderia ser diferente. O legislador jamais poderia disciplinar esse 

procedimento sem levar em consideração que o direito ao crédito está 
intrinsecamente ligado, até mesmo condicionado, afora à existência da operação 
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também, à idoneidade do documento fiscal que comprove a sua origem e 
autenticidade. 

 
Neste sentido, é a interpretação do art. 32, §1o, da Lei 1.287/2001, que 

assim reza: 
 

“Art. 32. O direito ao crédito, para efeito de compensação com 
débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha 
recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os 
serviços, está sujeito à idoneidade da documentação e, se for o caso, 
à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. 
 
§ 1o O direito ao crédito está condicionado à regularidade da 
documentação na conformidade do regulamento.” 

 
Dessa forma, fica incontestável que a legislação tributária não admite 

crédito de ICMS de origem desconhecida. 
 
Portanto, o direito ao crédito fiscal está subordinado ao atendimento das 

disposições expressas na legislação tributária, que se encontra em consonância 
com as normas constitucionais. 

 
Com efeito, caberia à recorrente o ônus de provar as suas alegações, ou 

seja, comprovar por meio dos documentos fiscais exigidos pela legislação que as 
suas operações de aproveitamento de crédito, além de se encontrarem amparadas 
em documentação idônea, decorrem tão somente de erro de medição, de 
faturamento ou de emissão e de cobrança em duplicidade, mas não o fez. 

 
Nesse cenário, o que de fato comprovaria a regularidade dos 

procedimentos utilizados pela autuada seria o próprio relatório interno, 
acompanhado dos elementos comprobatórios de cada situação, conforme dispõe a 
legislação tributária, pois, se assim não fosse, a legislação seria uma letra morta, 
uma figura decorativa. 

 
Por todos esses elementos, é indiscutível que a autuada se apropriou de 

créditos fiscais do ICMS de forma indevida, os quais foram objeto de glosa, efetuada 
por meio do contestado lançamento fiscal. 

 
À vista do exposto, a penalidade aplicada a essa conduta não poderia ser 

outra, senão a prevista na alínea “e”, do inciso IV, do art. 48, da Lei 1.287/2001. 
 

“Art. 48.  A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada 
na forma a seguir: 
.............................................................................................................. 
 
IV – 120%, quando a falta de recolhimento do imposto resultar de: 
(Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
.............................................................................................................. 
 
e) aproveitamento indevido de crédito do imposto;” 
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Consignou a sentenciante que: “Diante do exposto, conheço da 
impugnação apresentada, nego-lhe provimento e julgo procedente o auto de infração 
no 2010/002484...”. 

 
A decisão singular adequadamente apreciou os principais pontos da 

impugnação, inclusive, com a transcrição dos dispositivos da legislação relativos aos 
fatos em análise, por isso, não merece reparação. 

 
Inclusive, há diversos precedentes desse Conselho de Contribuintes que 

já analisou matéria semelhante e concluiu que é vedado o aproveitamento de crédito 
de ICMS em desacordo com a legislação tributária. 

 
Pelo exposto, e diante de tão clara previsão legal, acolho parecer do 

representante da Fazenda Pública Estadual e nego provimento ao recurso voluntário 
para manter a decisão singular por seus próprios fundamentos. 

 
É como voto. 
 
 

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 procedente o crédito tributário em relação ao campo 5.11 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$836.443,01 (oitocentos e trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e três reais e 
um centavo), mais acréscimos legais. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides 
Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 9 dias do mês de abril de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 

27.571,36, R$ 23.453,90, R$ 415,66 referente aos campos 4.11, 6.11 e 7.11 e 
extintos pelo pagamento conforme sentença de primeira instância, sendo que o valor 
do campo 4.11 foi alterado pelo Termo de Aditamento de fls. 108. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 19 dias do mês de abril de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier, 
Presidente. 

 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro relator. 


