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EMENTA

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. NULIDADE. 
AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Apresenta 
nulidade o auto de infração que não atende os requisitos previstos na legislação
tributária.

RELATÓRIO

A empresa aproveitou indevidamente crédito de ICMS no valor de R$ 
9.873,81 (nove mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), 
registrado no livro de registro de entradas ICMS campo 006 – outros créditos, a titulo 
de devolução de ICMS, devolução juízo – demanda e cancelamento do ICMS –
anexo I, sem previsão legal ou autorização competente mediante processo regular, 
no exercício de 2009.

Também aproveitou indevidamente o crédito de ICMS no valor de R$ 
542.949,82 (quinhentos e quarenta e dois mil novecentos e quarenta e nove reais e 
oitenta e dois centavos), no exercício de 2009, relativo a estorno de débito praticado 
sem previsão legal ou autorização, sob alegação de cancelamento ou substituição 
de faturas de energia elétrica, fora do mês de recolhimento deduzindo dos valores 
normais de faturamento, porém sem a efetiva comprovação quanto à regularidade 
dos procedimentos adotados, conforme levantamento ICMS.

Deixou de recolher o ICMS no valor de R$ 20.284,31 (vinte mil, duzentos 
e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), referente ao diferencial de alíquota 
incidente sobre as aquisições interestaduais de mercadorias para integrar o ativo 
fixo ou consumo da empresa, relativo ao exercício de 2009.

Devidamente intimado o sujeito passivo apresentou impugnação 
tempestiva.
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Em despacho de fls. 252, a julgadora de primeira instância retorna os 
autos aos autores do procedimento, para que se manifestem sobre as alegações da 
autuada.

As fls. 255/257 um dos autores do procedimento emite parecer.

Devidamente intimado do parecer, o sujeito passivo apresentou
impugnação.

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 conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais e extintos pelo pagamento os campos 4.11, 6.11 e 7.11 conforme Documento 
de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE, anexos ás fls.250 e 191.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo em relação ao campo 5.11, alegando em 
síntese que o estorno é legitimo, pois foi realizado com base no art. 434 do 
Regulamento do ICMS – RICMS e no convênio ICMS 30/04.

Diz também, que em vista do RICMS – TO ser omisso quanto à definição 
de provas específicas para comprovação do estorno de débitos, a medida 
discricionária da Recorrida de exigir da Recorrente prova diversa do relatório interno, 
aqui mencionado, não guarda qualquer proporcionalidade com objetivo almejado 
pelo RICMS-TO, que é a simples prova de que ocorreu o devido estorno do débito 
de ICMS, que originou o crédito usado pela recorrente.

Alega ainda, que o presente auto de infração é idêntico ao processo 
número 2010/6040/504543, cuja exigência fiscal lançada no contexto 5.11 deste 
auto de infração é idêntico aos fundamentos que ensejaram a lavratura do presente 
auto de infração, sendo que tal auto fora julgado nulo conforme fundamentação: “(...) 
pelos documentos anexados ao auto de infração não é possível comprovar que tais 
procedimentos não foram observados. As notas fiscais de fls. 66/67, a meu ver, 
possuem requisitos acima descritos, inclusive a chave de identificação digital do 
arquivo eletrônico. Alem disso, a impugnante fez juntada de CD – ROM onde 
constam os relatórios por período de apuração”.

Desta forma, frise-se que as provas acostadas aos presentes autos são 
idênticas as provas que respaldaram o convencimento da autoridade julgadora a 
cancelar integralmente a exigência fiscal do processo administrativo no

2010/6040/504543.

Ao final, pede a reforma da sentença de primeira instância e que o auto 
de infração seja julgado improcedente.

A Representação Fazendária em sua manifestação pugna pela 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.
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VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que apresenta para 
discussão no momento apenas o item 5 do auto de infração.

Em uma análise mais aprofundada dos autos, não foi possível visualizar
com clareza e segurança a origem do valor ora exigido, uma vez que as autoridades 
lançadoras juntam documentos de folhas e folhas, porém sem demonstrar de forma 
resumida ou mesmo apresentando em demonstrativos os créditos tributários ora 
exigidos, conforme determina a legislação por meio do art. 35, inciso IV, da Lei 
1.288/2001, a saber:

Art. 35. O Auto de Infração:

IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário
e os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

Portanto, entendo que não basta juntar documentos e mais documentos e 
não cumprir de forma precisa o determinado pela legislação.

Assim sendo, entendo que o presente auto de infração deve ser julgado 
nulo uma vez que não atende o especificado em legislação.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria 
acolher a preliminar de nulidade da reclamação tributária indicada no campo 5 do 
auto de infração, arguida pelo conselheiro relator, devido o auto de infração não 
conter em anexo o demonstrativo do crédito tributário e comprovação de 
documentos conforme determina o art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, e extinguir a 
reclamação tributária sem julgamento de mérito. Voto divergente do conselheiro 
Deides Ferreira Lopes. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública Estadual e sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê 
o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do mês de maio de 
2012, o conselheiro Edson Lamounier. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 15 dias do mês de junho de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator
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DECLARAÇÃO DE VOTO DO CONSELHEIRO DEIDES FERREIRA LOPES

Pedi vista do processo para elucidar melhor a controvérsia relativa à 
nulidade, cuja tese invocada pelo conselheiro relator João Gabriel Spicker resultou a 
decisão do julgamento, da qual ouso manifestar divergência.

Posto isso, adoto o relatório do ilustre conselheiro relator, ao mesmo
tempo confesso que senti certo desconforto e inquietude à medida que ouvia sua 
sustentação, por isso passei a divergir da hipótese que traduziu o entendimento do 
voto vencedor, daí a razão de expor meu posicionamento.

Inicialmente, é necessário afastar a existência de qualquer possibilidade 
de nulidade no âmbito dos atos praticados ao longo da constituição do crédito 
tributário, em litígio, sob o enfoque da legislação aplicável à espécie, haja vista que o
referido lançamento fiscal, não só atende a todos os requisitos legais, seja da 
legislação complementar representada pelo art. 142 do Código Tributário Nacional, 
CTN, a seguir transcrito, seja do Procedimento Tributário-Administrativo, instituído 
pela Lei 1.288/2001, em especial o contido em seu art. 35 que trata das 
FORMALIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO, tais como descrição da infração 
constatada, dispositivo infringido, penalidade sugerida, documentos que 
demonstram e comprovam a origem e as razões das irregularidades apuradas.

Diz o mencionado art. 142, do CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
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A respeito da formalização do auto de infração, o citado art. 35 assim se 
expressa:

Art. 35. O Auto de Infração:

I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo:
a) a identificação do sujeito passivo;
b) a data, local e hora da lavratura;
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência;
d) o dispositivo legal infringido;
e) a sugestão da penalidade aplicável;
f) a base de cálculo, alíquota aplicável e o valor originário da 
obrigação;
g) a intimação para o pagamento ou impugnação e a indicação da 
unidade fazendária onde deva ser cumprida a exigência;
h) a identificação funcional e assinatura do autor do procedimento;

II - é lavrado por servidor competente na área fiscal de verificação do 
ilícito;

III - é recebido pela repartição fiscal do local de sua lavratura, que, 
não sendo a do domicílio fiscal do sujeito passivo, após a 
formalização do processo, é remetido à repartição encarregada de 
sua instrução;

IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

§ 1o Na formalização do crédito tributário por sistema de 
processamento de dados é dispensada a assinatura do autor do 
procedimento.

§ 2o Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências poderão ser formuladas em 
um só instrumento, desde que alcance e individualize todas as 
infrações, tributos e exercícios.

§ 3o As incorreções ou omissões do auto de infração podem ser 
saneadas e não acarretam nulidade. (original sem grifo)

Ademais, as hipóteses de nulidade contempladas pela Lei 1.288/2001 são 
as contidas nos incisos I, II e III do art. 28, decorrentes de qualquer ato, despacho ou
decisão tomada por autoridade incompetente para praticá-la, cerceamento de direito 
de defesa e erro de identificação do sujeito passivo. In verbis:

Art. 28. É nulo o ato praticado:

I – por autoridade não identificada, incompetente ou impedida;

II – com cerceamento de defesa;

III – por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária, nos casos de formalização do crédito tributário.

Por outro lado, possíveis incorreções ou omissões do auto de infração, de 
que trata o § 3o do art. 35 da citada Lei, não importam em nulidade e só são 
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sanadas, salvo se o sujeito passivo lhes der causa, quando prejudicar o direito de 
defesa do contribuinte.

Logo, é indiscutível que o mencionado instrumento de lançamento do 
tributo está formalizado com todas as exigências previstas pela lei de regência 
dessa matéria para que possa repercutir seus efeitos e produzir eficácia irrestrita.

É imprescindível destacar que não se vislumbra nos autos nenhum 
prejuízo ou indício que possa se revestir da figura de qualquer uma das três 
nulidades previstas pela legislação tributária, conforme se comprova por meio das 
próprias defesas apresentadas pela recorrente em ambas as instâncias desse 
Contencioso Administrativo-Tributário, bem como das razões em que se 
fundamenta.

Assim, as possíveis omissões ou incorreções arguidas pelo conselheiro 
relator João Gabriel Spicker com fundamento no inciso IV do art. 35 para julgar nulo 
o lançamento fiscal não poderiam se constituir em nulidade, cuja arguição fere as 
disposições legais expressas no precitado art. 28, por não serem admitidas como 
causas de nulidade no âmbito desse Procedimento Administrativo-Tributário.

Assim, em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade aventada pelo 
ilustre conselheiro relator.

De outra sorte, não assiste razão ao contribuinte.

Nesse ponto, passo a analisar o recurso voluntário, o qual, subscrito pelo 
vice-presidente executivo da empresa, preenche os requisitos para a 
admissibilidade, nos termos do art. 20 e do inciso I do art. 50, ambos, da Lei 
1.288/2001. Foi interposto dentro do prazo previsto no item 2 da alínea f do inciso IV
do art. 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, OAB, nos termos dos arts. 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$542.949,82 (...) relativo ao período de 01.01.09 à 31.12.09 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 ...”.

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:



Publicação no Diário Oficial no 3.654, 21 de junho de 2012

7

1 - O valor de R$9.873,81foi quitado em 17/01/2011, por meio do 
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais, DARE, cujo código de barra 
contém a numeração 85660000169-2 76650027223-8 11303293525-7
62290319986-8, conforme comprovante de pagamento de página 250, dos autos.

2 - Os valores de R$18.891,56 e R$1.392,75 foram quitados em 
14/01/2011, por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais, DARE, 
cujo código de barra contém a numeração 85630000335-2 32050027223-4
11303293329-4 92290319986-2, conforme comprovantes de pagamento de páginas 
191 a 192, dos autos.

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:

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

As autoridades autuantes constataram o aproveitamento dos créditos
devidamente apropriados nos livros de registro de entrada, conforme cópias de
páginas 25 a 36 dos autos, como mostra o extrato transcrito a seguir: 
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REGISTO DE ENTRADAS

EMPRESA: COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS

INSCIÇÃO ESTADUAL: 29031998-6

PERÍODO 01/01/2009 a 31/12/2009

ENTRADA NÚMERO
DATA 

DOCUMENTO
CODIGO 

EMITENTE UF
VALOR 

CONTABIL CFOP IMPOSTO
BASE DE 
CALCULO ALIQ

IMPOSTO 
CREDITADO PÁGINAS

jan/09 14036 31/1/2009 979923 TO 199.977,62 1207 ICMS 130.529,00 25% 32.631,40 25

fev/09 14158 28/2/2009 979923 TO 115.782,04 1207 ICMS 92.363,38 25% 23.090,22 26

mar/09 14177 31/3/2009 979923 TO 373.354,07 1207 ICMS 306.909,19 25% 76.726,02 27

abr/09 14225 30/4/2009 980040 TO 181.159,78 1207 ICMS 133.729,23 25% 33.445,37 28

mai/09 14346 31/5/2009 1555473 TO 128.296,11 1207 ICMS 86.127,13 25% 21.530,85 29

jun/09 14371 30/6/2009 1860935 TO 108.913,07 1207 ICMS 73.388,68 25% 18.346,44 30

jul/09 14603 31/7/2009 1860935 TO 128.063,27 1207 ICMS 81.416,98 25% 20.353,45 31

ago/09 14953 31/8/2009 1860935 TO 241.284,23 1207 ICMS 220.434,83 25% 55.107,95 32

set/09 14959 30/9/2009 1860935 TO 313.670,81 1207 ICMS 299.659,29 25% 74.914,09 33

out/09 14989 31/10/2009 1860935 TO 634.045,88 1207 ICMS 609.861,42 25% 152.464,41 34

nov/09 15430 30/11/2009 1860935 TO 666.692,03 1207 ICMS 66.702,69 25% 16.674,93 35

dez/09 309 30/12/2009 1349178 TO 230.977,27 1207 ICMS 70.661,71 25% 17.664,69 36

T O T A L 542.949,82

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.

Em obediência ao disposto no inciso IV do art. 35 da Lei 1.288/2001, os 
autuantes anexaram ao auto de infração a planilha de lançamento, de página 7, por 
meio da qual demonstram a origem dos valores objeto de autuação, devidamente 
acompanhada dos documentos comprobatórios, de páginas 11 a 37, quais sejam, as
cópias dos livros de registro e apuração do ICMS e de registro de entradas, nas 
quais constam a escrituração dos valores indevidamente aproveitados, ora glosados.

Não obstante ao atendimento das formalidades dispostas no referido art. 
35, os autuantes ainda tiveram o zelo e o cuidado de elaborarem, nos termos do art. 
127 da Lei 1287/2001, transcrito a seguir, os demonstrativos complementares, de 
páginas 75 a 120, por intermédio dos quais esclarecem, DETALHADA E 
ANALITICAMENTE, de forma clara e hialina, os cancelamentos de faturas efetuados 
pela recorrente sem a devida comprovação de sua veracidade, em flagrante 
desrespeito ao que determina o § 2o do art. 434 do RICMS.

Assim prescreve o art. 127 da Lei 1.287/2001:

Art. 127. Em levantamentos fiscais poderão ser usados quaisquer 
meios indiciários, bem como aplicados coeficientes médios de lucro 
bruto, valor adicionado ou preços mínimos, considerados em cada 
atividade econômica conforme fixado em ato do Secretário da 
Fazenda.
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Aliás, os mencionados demonstrativos ilustram de forma cristalina, o 
"modus operandi" articulado pela empresa para praticar a sonegação desvendada, o 
qual foi adequadamente relatado no lançamento, não oferecendo qualquer 
dificuldade para sua compreensão.

Importa ressaltar que os tais documentos comprobatórios também se 
encontram nos autos em formato de mídia, gravados no CD-ROM, de página 249.

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.

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;
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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 decadencial os 
elementos comprobatórios do estorno de débito realizado e o 
relatório de que trata esta cláusula. (Original sem grifo)

Cláusula segunda Com base no arquivo eletrônico de que trata o § 1° 
da cláusula primeira, deverá ser emitida uma Nota Fiscal, modelo 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 cláusula 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.
§ 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. (Original 
sem grifo)

Em grau de recurso voluntário, a recorrente ratifica as alegações de 
defesa, ressaltando que disponibiliza à fiscalização o relatório interno a que se refere 
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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, questiono 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 parágrafo segundo, da cláusula primeira do citado convênio, bem como 
o § 2o do art. 434 do RICMS, ambos acima transcritos, 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 
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. 
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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;

Inclusive, a sentenciante também não vislumbrou nenhuma hipótese de
nulidade que implicasse a anulação do lançamento do crédito tributário, tampouco a 
impugnante arguiu qualquer nulidade.

Nas suas considerações, a julgadora singular afirma que as pretensões 
do Fisco estão em perfeita sintonia com a lei e que a matéria tributável está 
corretamente determinada. 

Posto isso, consignou que: “Diante do exposto, conheço da impugnação 
apresentada, nego-lhe provimento e julgo procedente o auto de infração no

2010/002515...”.

A decisão singular adequadamente apreciou os principais pontos da 
impugnação, inclusive, com a transcrição dos dispositivos da legislação relativos aos 
fatos em análise e citação de acórdãos de decisões sobre esse assunto, por isso, 
não merece reparação.

Nesse sentido, 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.

Dentre os quais, pode-se destacar a seguinte ementa, relativa ao recente 
julgamento do auto de infração no 2010/002484, lavrado contra a própria recorrente, 
em 15/12/2010, correspondente a idêntico fato gerador ocorrido no exercício de 
2007, constante do processo 2010/6040/504531, julgado integralmente procedente, 
em 09/04/2012, cujo acórdão no 41/2012 foi lido e aprovado pelo Plenário deste 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em 19/04/2012, que assim se 
pronuncia:

ICMS. AUDITORIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO.
GLOSA. PREVISÃO LEGAL. CONVÊNIO ICMS 30/2004. ARTIGOS 
32, §1o, 45, 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, 
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nos termos do §1o, do art. 32, da Lei 1.287/2001. É legítima a ação 
fiscal que exige estorno de crédito de ICMS aproveitado em 
desacordo com o disposto na legislação. MANIFESTAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO 
DESPROVIDOS. UNÂNIME.

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.

Deides Ferreira Lopes,
Conselheiro.


