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CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

DORA CENTROESTE LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS 
INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PARA SUA 

GLOSA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PREVISÃO LEGAL. ART. 45, XVIII, 
. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. TESE 

A apropriação de crédito de ICMS em desconformidade com 
legislação aplicável à matéria. É 

legalmente vedado o aproveitamento de crédito de ICMS em desacordo com o 
XVIII, com a penalidade 

A análise de tese de 
deste Conselho de 

, do Regimento Interno do CAT. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 

de recurso voluntário interposto por Distribuidora 
sentença administrativa de primeira instância, de páginas 48 

, que julgou procedente a exigência tributária formalizada por meio do auto de 

Contra a recorrente foi lavrado, em 21/12/2012, o precitado auto de 
as 2 e 3, para constituição do crédito tributário, no valor de 

356.011,72 e R$ 433.664,48, 
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correspondentes aos períodos de julho a dezembro de 2011 e de janeiro a 
novembro de 2012, respectivamente. 

 
A peça fiscal noticia que o contribuinte “APROVEITOU INDEVIDAMENTE 

DE CRÉDITOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS – CRÉDITO PRESUMIDO, [...]. PORÉM 
A PORTARIA Nº 651/11, DE 14 DE JUNHO DE 2011, PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL Nº 3.404, DE 16/06/2011; DETERMINOU A SUSPENSÃO DO TERMO DE 
ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE 1.114/2001; PORÉM O CONTRIBUINTE 
DE FORMA UNILATERAL, PERSISTIU NO APROVEITAMENTO DOS 
BENEFÍCIOS, SEM AMPARO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA; NÃO 
RETORNANDO A SISTEMÁTICA DO REGIME NORMAL DE APURAÇÃO DO 
ICMS, QUE ERA SUA OBRIGAÇÃO.” 

 
A infração fiscal se encontra amparada nos arts. 45, XVIII, 31, caput, e 40, 

§ 2o, e a penalidade sugerida, a do art. 48, IV, e, todos, da Lei 1.287, de 28 de 
dezembro de 2001. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 7/2/2013, por via postal, 

mediante aviso de recebimento – AR, de página 39, nos termos do inciso I do art. 22 
da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Inconformada, a autuada, tempestivamente, apresenta impugnação, de 

páginas 40 a 46, com a alegação de que a peça básica não espelha corretamente o 
que determina o art. 35, I, d, da Lei 1.288/2001, nela transcrito, e que a descrição 
errônea e não clara do dispositivo legal infringido prejudica a prosperidade da 
exigência fiscal. 

 
Esclarece que a Constituição Federal – CF proclama em seu art. 150, I, 

que é vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou 
aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 

 
Ensina que “A preocupação com os limites e circunstâncias da tributação 

[...] remonta ao século XI, quando os súbitos passaram a perceber que não 
deveriam, ou não poderiam, se submeter livremente a todas as tentativas de 
incursão em seu patrimônio pelos monarcas. [...]”. 

 
Segue nessa direção assinalando que “[...] Na Alemanha, o Tribunal 

Constitucional proclamou mesmo ser um imperativo constitucional de qualquer 
Estado de Direito aquilo que se chamou o “princípio da confiança na lei fiscal” [...] e 
segundo o qual as leis tributárias devem ser elaboradas de tal modo que garantam 
ao cidadão a confiança de que lhe facultam um quadro completo de quais as suas 
ações ou condutas originadoras de encargos fiscais”. 

 
Proclama ainda “[...] a necessidade de respeito absoluto aos ditames do 

princípio da legalidade tributária, como forma de se preservar a própria higidez de 
nosso sistema constitucional, e, por consequência, os ditames e garantias 
decorrentes da ideia de Estado Democrático de Direito, marcado, como deve ser, 
pela segurança e lisura das relações. [...]” 

 
Por fim, requer a nulidade e o arquivamento do auto de infração 

supramencionado. 
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Adveio então a decisão de primeira instância. A sentenciante, Denise 

Baiochi Alves, refutou as alegações da impugnante de que não houve afronta ao 
princípio da legalidade, haja vista que nenhum tributo foi instituído ou aumentado 
pelo Poder Executivo. Consignou que o procedimento efetuou os estornos dos 
créditos presumidos utilizados indevidamente e em desacordo com a legislação 
tributária estadual. 

 
Com esses fundamentos, em decisão apoiada em linguagem concisa 

julgou procedente o lançamento fiscal, e condenou o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário na sua integralidade, mais acréscimos legais. 

 
Subindo os autos ao exame deste conselho, verifica-se que a recorrente 

repisa a mesma tese aventada na impugnação, municiando suas razões recursais 
com os mesmos argumentos articulados junto à primeira instância, apenas 
acrescentando que o auditor fiscal não aplicou o princípio constitucional da não-
cumulatividade, previsto no art. 155, § 2º, I e II, da CF. 

 
Instado a se pronunciar, o representante da Fazenda Pública Estadual 

oferta parecer para confirmação da decisão à quo. 
 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O recurso voluntário, subscrito por patrono da empresa, preenche os 
requisitos para a admissibilidade, nos termos dos arts. 20 e 50, I, ambos, da Lei 
1.288/2001. Foi interposto dentro do prazo previsto no art. 26, IV, f, 2, do mesmo 
diploma legal. Dele, portanto, tomo conhecimento. 

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

âmbito administrativo deste Conselho de Contribuintes 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, nos termos 
dos arts. 20 e 21, da Lei 1.288/2001. 

 
Assim, a controvérsia se resume à apropriação de crédito de ICMS 

lançado diretamente no livro de Registro e Apuração do ICMS pelo contribuinte em 
desacordo com as normas tributárias pertinentes. 

 
Nessa direção, a auditoria constatou o aproveitamento de crédito 

presumido de ICMS proveniente de benefícios fiscais escriturados no livro de 
Registro e Apuração do ICMS pelo contribuinte, após a suspensão do Termo de 
Acordo de Regime Especiais – TARE nº 1.114/2001 pela Portaria SEFAZ nº 651, de 
14 de junho de 2011, cujos cálculos encontram-se demonstrados nas planilhas de 
páginas 5 e 6, as quais contém o quantum, bem como, a discriminação de todos os 
elementos levados a efeito para indicação dos créditos presumidos, extraídos das 
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cópias dos livros de apuração do ICMS, páginas 7 a 37, conforme pode certificar-se 
nos seguintes extratos dos demonstrativos: 

 
Período de julho a dezembro de 2011: 
 

EXTRATO DO LIVRO DE APURAÇÃO DO ICMS - 2011 

MÊS OU 
PERÍODO ANO 

CRÉDITO DO IMPOSTO 
  

NÚMERO PÁGINA 
DO PROCESSO 

006 - OUTROS CREDITOS 

CREDITO ICMS 
CFE TARE 
1114/2001 

CREDITO ICMS CFE 
TARE 1114/2001 SOMAS 

Julho-2011 9.484,89 42.565,47 52.050,36 35 

Agosto-2011 15.486,98 78.457,53 93.944,51 36 

Setembro_2011 12.836,00 51.429,16 64.265,15 37 

Outubro-2011 35.525,41 11.023,24 46.548,65 24 

Novembro-2011 35.170,16 13.177,50 48.347,66 26 

Dezembro-2011 40.361,45 10.493,93 50.855,38 28 

  148.864,89 207.146,83 356.011,72   
 
Período de janeiro a novembro de 2012: 
 

EXTRATO DO LIVRO DE APURAÇÃO DO ICMS - 2012 

MÊS OU 
PERÍODO ANO 

CRÉDITO DO IMPOSTO 
  

NÚMERO PÁGINA 
DO PROCESSO 

006 - OUTROS CREDITOS 

CREDITO ICMS 
10% SAÍDA TRIB 
12% CFE TARE 

CREDITO ICMS 11% 
SAÍDA TRIB 12% CFE 

TARE 
SOMAS 

Janeiro-2012 30.916,37 12.287,05 43.203,42 30 

Fevereiro-2012 28.504,00 11.032,74 39.536,74 32 

Março-2012 10.644,78 33.485,86 44.130,64 34 

Abril-2012 29.001,37 13.643,48 42.644,85 8 

Maio-2012 30.816,10 11.427,64 42.243,74 10 

Junho-2012 29.328,54 8.213,91 37.542,45 12 

Julho-2012 28.214,62 8.347,79 36.562,41 14 

Agosto-2012 30.928,26 7.632,77 38.561,03 16 

Setembro-2012 25.566,66 7.238,07 32.804,73 18 

Outubro-2012 30.893,60 9.247,29 40.140,89 20 

Novembro-2012 7.793,38 28.500,20 36.293,58 22 

  282.607,68 151.056,80 433.664,48   
 
Demonstrada a origem do crédito tributado, verifica-se que os fatos em 

análise ocorreram a partir de julho de 2011, ou seja, após a edição da mencionada 
Portaria SEFAZ nº 651/2011, a qual suspendeu a fruição dos benefícios fiscais 
concedidos ao contribuinte, nos seguintes termos: 

 
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA, no uso da atribuição que lhe 
confere a Portaria SEFAZ nº 105, de 16 de fevereiro de 2011, e em 
conformidade com o disposto no art. 522, § 2º combinado com o art. 
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519, inciso I, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
2.912, de 29 de dezembro de 2006,  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Suspender o Termo de Acordo de Regime Especial nº 
1.114/2001, da empresa DISTRIBUIDORA CENTROOESTE LTDA., 
CCI/TO Nº 29.067.749-1, em face do descumprimento do art. 524, 
inciso III, alínea “b” do Regulamento do ICMS , aprovado pelo 
decreto 2.912 de 29 de dezembro de 2006. (original sem grifo) 

 
Nota-se que a referida portaria está baseada nas normas do art. 524 do 

Regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de 
dezembro de 2006, que dispõe sobre as condições que o beneficiário deve cumprir 
durante a vigência do termo de acordo para fruição dos benefícios por ele 
concedidos, cuja inobservância implica a perda do incentivo fiscal: 

 
Art. 524. Perde o benefício quem, violando cláusula estabele cida 
no TARE : (Redação dada pelo Decreto nº 4.065 de 01.06.10). 
 
I – promova o recolhimento do imposto declarado fora dos prazos 
legais; (Redação dada pelo Decreto nº 4.065 de 01.06.10). 
 
II – esteja em mora no cumprimento de qualquer obrigação 
acessória; (Redação dada pelo Decreto nº 4.065 de 01.06.10). 
 
III – tenha débito de sua responsabilidade : (Redação dada pelo 
Decreto nº 4.065 de 01.06.10). 
 
[...] 
 
b) inscrito junto às Fazendas Públicas Nacional e Esta dual . 
(Redação dada pelo Decreto nº 4.065 de 01.06.10). (original sem 
grifo) 

 
Essas são as condições impostas para fruição dos créditos concedidos, 

cujo desrespeito configura fato punível com a sua perda, e ao infringir a regra 
expressa na precitada alínea b do inciso III do art. 524, a autuada incorreu em 
inadimplemento da obrigação tributária, o que resultou a suspensão do referido 
termo de acordo. 

 
Via de regra, a Administração Fazendária institui benefícios fiscais de 

natureza social e econômica com a motivação de incentivar a economia, mas como 
se vê, a sua concessão está vinculada aos requisitos por ela impostos para que os 
beneficiários usufruam de tais incentivos, até porque o Estado passa a abrir mão de 
parcela significativa de sua arrecadação tributária. 

 
Assim, ao celebrar o precitado instrumento, a acordante ficou sujeita ao 

cumprimento das condições e limites estabelecidos na legislação, especialmente as 
regras dispostas no mencionado art. 524, e às disposições contidas no instrumento 
celebrado com a Administração Fazendária, neste caso, o TARE nº 1.114/2001, com 
destaque para a Cláusula Sexta, do Aditivo nº 002/2002: 
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CLÁUSULA SEXTA. O presente Termo de Acordo terá sua vigência 
até 30 de junho de 2002, podendo ser  alterado, prorrogado, 
suspenso  ou revogado, na hipótese de tornar-se incompatível com a 
legislação tributária vigente, ou no caso de inobservância de suas 
Cláusulas por parte da ACORDANTE ou descumprimento de 
quaisquer obrigações da legislação  e, ainda, quando a 
Administração Tributária entender conveniente, observado o 
seguinte: (original sem grifo) 
 
I – a prorrogação será precedida de análise comparativa dos 
recolhimentos de ICMS realizados em sua vigência com os ocorridos 
nos exercícios anteriores: 
 
II – a falta de recolhimento do ICMS devido, na forma e prazos 
estabelecidos, implica em sua imediata suspensão, a té a 
regularização dos mesmos . (original sem grifo) 

 
Desta forma, a legislação confere poderes à Administração Fazendária 

para fiscalizar o cumprimento das exigências estabelecidas para fruição do benefício 
fiscal concedido, pois quem tem o poder de concedê-lo também tem o poder de 
suspendê-lo ou revogá-lo, já que não se trata aqui de um direito adquirido ad 
eternum sem reciprocidade, mas de um favor concedido mediante cumprimento dos 
termos expressos nas normas de regência dessa matéria, anteriormente transcritas. 

 
Por sua vez, ao exercer o seu poder de fiscalização, em conformidade 

com os preceitos legais do art. 522, do RICMS, a seguir transcritos, o Fisco 
promoveu a glosa do benefício fiscal concedido à acordante por descumprimento 
das regras previstas na legislação, exatamente na linha preconizada pelo autuante 
na peça fiscal. 

 
Art. 522. Os regimes especiais concedidos podem ser alterados, 
suspensos ou revogados a qualquer tempo. 
 
[...] 
 
§ 5º Incumbe à administração tributária acompanhar o correto 
cumprimento ao estabelecido em acordo ou regimes especiais, 
informando ao superior imediato a verificação de ocorrências 
contrárias aos interesses fazendários. 

 
Logo, fica evidente que a empresa deixou de atender às exigências 

estabelecidas pela legislação para fruição do crédito fiscal presumido, instituído pela 
Lei nº 1.201, de 29 de dezembro de 2000, cujas circunstâncias levaram o Fisco a 
suspender os efeitos do referido TARE. Era opção da empresa o respeito às regras 
impostas, mas o que não se pode admitir é ela se valer do bônus e desconsiderar o 
ônus. 

 
Com efeito, o aproveitamento de créditos fiscais de ICMS em 

desconformidade com o previsto nas normas de tributação constitui infração punível 
à luz do inciso XVIII do art. 45 da Lei 1.287/2001, que trata das vedações, do qual se 
extrai a seguinte redação: 

 
Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
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[...] 
 
XVIII – aproveitar créditos do imposto em desacordo com a 
legislação tributária; 

 
Posto isso, reporto à defesa da recorrente que, em essência, se limita a 

mera retórica, na qual apresenta uma versão sem sustentação em qualquer prova, 
de falta de atendimento ao princípio da legalidade, de descrição errônea de 
dispositivo legal infringido, bem como, de falta de atendimento ao postulado da não- 
cumulatividade aplicado ao ICMS. 

 
De fato, o ICMS é imposto não cumulativo, e não poderia ser diferente. O 

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

 
Nessa mesma direção, 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. 

 
Desse modo, fica incontestável que a legislação tributária não admite 

aproveitamento de crédito de ICMS em desconformidade com as condições 
objetivamente previstas nas normas de tributação para a sua fruição, como restou 
indevida a apropriação efetuada pelo sujeito passivo, ora glosada pelo Fisco. 

 
Relativamente ao argumento de qualificação equivocada da infração 

cometida pela autuada, nada a reparar na tipificação consignada na peça básica, a 
qual caracteriza perfeitamente as irregularidades cometidas pela recorrente, sendo 
infundada tal arguição. 

 
Por mais que se tente localizar nos autos 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. 

 
Veja-se o teor do art. 45, I, da Lei 1.288/2001: 
 

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 
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apropriação dos créditos de ICMS, de forma indevida, pois o lançamento não está 
baseado em indícios, mas sim, em matéria tributável corretamente capitulada no 
item próprio da peça fiscal, razão pela qual não procede tal afirmação. 

 
Cumpre destacar que a intempestividade está presente no Memorial de 

Defesa apresentado, em 12/11/2013, data da sessão de julgamento deste processo, 
no qual está assentada a tese de ilegalidade de atos administrativos praticados 
pelas autoridades tributárias que subscrevem determinados atos normativos que 
ensejaram o questionado lançamento tributário. 

 
Nessa direção, a recorrente em sua sustentação oral centra seus 

argumentos na tese de que a Portaria SEFAZ Nº 651/2011 está subscrita por 
autoridade incompetente, por isso, cabe-nos repetir que, assim posta, essa matéria 
foge à competência de análise no âmbito deste Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais – COCRE, sendo de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 

 
Nesse cenário, com todo o respeito às opiniões em sentido contrário, o 

texto do art. 14 do Regimento Interno do Contencioso Administrativo-Tributário do 
Estado do Tocantins – CAT, aprovado pelo Decreto nº 3.198, de 7 de novembro de 
2007, não compreende a apreciação de tese de inconstitucionalidade ou ilegalidade 
de atos normativos emanados por autoridades administrativas. 

 
Com efeito, interpretação sobre legalidade ou validade de normas 

legislativas é estranha às atribuições deste Conselho de Contribuintes. 
 
De outra banda, cabe ressaltar a regularidade do lançamento tributário, 

cujas normas conferem legitimidade aos atos emanados de autoridade competente 
para praticá-los no exercício das atividades administrativas de fiscalização tributária, 
porquanto devidamente designada para esse mister, conforme dispõe o art. 142, 
Código Tributário Nacional – CTN. Por outro lado, tal discussão se encontra 
totalmente pacificada na esfera deste Contencioso Administrativo-Tributário – CAT. 

 
O citado art. 142 ostenta a seguinte redação: 
 

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. 
(original sem grifo) 
 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

 
Ao revés, é oportuno ressaltar que o auto de infração consigna que o 

contribuinte persistiu no aproveitamento dos benefícios, sem amparo na legislação, 
após a suspensão do referido TARE nº 1.114/2001, o qual constitui uma norma 
complementar a ser obedecida por seu signatário, nos termos do art. 96 do CTN, 
que assim reza: 
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Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os 
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas 
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e 
relações jurídicas a eles pertinentes. 

 
Logo, é indiscutível que o mencionado instrumento de lançamento do 

tributo está formalizado com todos os requisitos previstos na “legislação tributária” 
para que possa repercutir seus efeitos e produzir eficácia irrestrita, porquanto não 
restou preterida nenhuma das formalidades exigidas para tal mister. 

 
Termos em que rejeito todos os argumentos da recorrente. 
 
É incontestável que o sujeito passivo se apropriou de forma irregular do 

crédito do ICMS ora glosado, mediante a escrituração em seu livro de Registro e 
Apuração de ICMS sob o título de “CRÉDITO ICMS CFE TARE”, conforme 
demonstrado nos autos. 

 
Não há dúvida que o direito ao crédito fiscal está subordinado ao 

atendimento das disposições expressas na legislação tributária, às quais se 
encontram em consonância com as normas constitucionais. 

 
Ademais, do ponto de vista da legislação tributária, todo procedimento de 

auditoria deve reportar-se às normas vigentes à época da ocorrência dos fatos. 
 
Logo, a multa imputada à infração indicada na peça fiscal em litígio, 

enseja a reclassificação da penalidade graduada em 120% (cento e vinte por cento), 
prevista na legislação em vigor ao seu tempo, com fulcro no prescrito 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 data pela Lei 2.253 de 16.12.09) 
 
[...] 
 
e) aproveitamento indevido de crédito do imposto; 

 
Consignou a sentenciante que: “Diante do exposto, conheço da 

impugnação apresentada, nego-lhe provimento e julgo PROCEDENTE o auto de 
infração nº 2012/003699 CONDENANDO a autuada aos pagamentos dos créditos 
tributários: [...]”. 

 
Oportunamente, vale lembrar que 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 o disposto em lei. 

 
Desta forma, verifica-se que a constituição do crédito tributário, 

formalizada por meio do documento, de páginas 2 e 3, atende todos os requisitos 
formais e materiais, outorgando validade ao lançamento fiscal. 
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Em face do exposto, acolho o parecer do representante da Fazenda 

Pública Estadual para confirmar a decisão singular por seus próprios e jurídicos 
fundamentos. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento, para 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente as reclamações 
tributárias constante do auto de infração no 2012/003699 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 356.011,72 
(trezentos e cinquenta e seis mil, onze reais e setenta e dois centavos) e 
R$ 433.664,48 (quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais 
e quarenta e oito centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, 
mais os acréscimos legais. Votaram pela improcedência do auto de infração os 
conselheiros Valcy Barboza Ribeiro e Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. Os 
Senhores Artur Oscar Thomaz de Cerqueira e Rui José Diel fizeram sustentação oral 
pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Valcy Barboza Ribeiro, Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de 
julgamento aos doze dias do mês de novembro de 2013, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 27 dias do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


