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EMENTA 
 
 

  ICMS. LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS. APROVEITAMENTO 
INDEVIDO CRÉDITO. PRODUTOR RURAL. PROCEDENTE EM PARTE – É 
procedente em parte a reclamação tributária que exige ICMS por aproveitamento 
indevido do crédito de energia elétrica imprópria a este estabelecimento rural, e 
omissão no estorno de crédito do insumo, proporcional, resultante nas operações de 
saídas (vendas) de produtos não tributados, e extinto pelo pagamento.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 
O produtor rural: VOMIR SNOVARESKI é autuado por meio de 

lançamento de ofício em auto de infração, na reclamação tributária de ICMS normal, 
para os campos 4.11 - valor originário de R$ 12.545,18; campo 5.11 - valor originário 
de R$ 168,11; campo 6.11 - valor originário de R$ 31.260,56.  

 
Trás descrição para a infração em contexto de campo 4.1, em síntese, 

que, o sujeito passivo deve recolher o ICMS normal, referente a aproveitamento 
indevido de créditos de ICMS sobre as entradas de óleo diesel. Mesmo após a 
revogação da Portaria SEFAZ nº 978/2007, não recepcionado pela alteração no 
RICMS Decreto nº 3.519 de 15/10/2008. Relativa ao exercício de 2009. Constatado 
em levantamento básico do ICMS. Cópias do livro registro de entradas e notas 
fiscais, e mais, para contexto no campo 5.1, referente ao aproveitamento indevido de 
créditos de ICMS sobre entradas de energia elétrica de outra unidade de 
propriedade rural, não comprovando a utilização efetiva neste estabelecimento. 
Relativa ao exercício de 2009. Constatado em levantamento básico do ICMS. 
Cópias do livro registro de entradas e notas fiscais de energia elétrica. E ainda, para 
o contexto em campo 6.1, referente á omissão de estorno de crédito de ICMS, sobre 
as entradas de insumos em razão de saídas (vendas) resultante da produção 
agrícola, ter sido em parte operações não tributadas, realizadas por produtor rural. 
Constatado por levantamento básico do ICMS, do exercício de 2009.  
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Tipificou a infração em campos 4.13 e 5.13, a que se leia: Art. 45, inciso 
XVIII, Lei 1.287/01, C/C Art. 498-D, incisos I, alínea “b”, do Decreto 2912/06, 
(redação dada pelo Decreto 3.519/2008), e Art. 34, da Lei 1.287/01, onde postula:  

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

 
E mais, em descrição da infração em contexto de campo 6.1, referente à 

omissão de estorno de créditos de insumos, em razão das saídas resultantes da 
produção agrícola, ter sido realizada em operações não tributadas. Relativa ao 
exercício de 2009. Constatado em levantamento básico do ICMS. Cópias do livro 
registro de entradas e saídas, demonstrativos de cálculos de créditos ICMS – 
Agricultura. 

 
Tipificou a infração em campos 6.13 a que se leia: Art. 44, inciso X, e § 2º, 

do art. 37, Lei 1.287/01, C/C Art. 18, incisos II, Art. 30, inciso I, Art. 32, inciso I, do 
Decreto 2912/06, onde postula: 

  
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
[.......] 
X – Estornar créditos do imposto, quando exigido na legislação; 
 
Art. 37 . O sujeito passivo efetuará o estorno do imposto de que tiver 
creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no 
estabelecimento: 
[.......] 
§ 2º. É vedado o crédito relativo à mercadoria entrada no 
estabelecimento ou à prestação de serviços a ele feito para: 
 
I – Integração ou consumo em processo de industrialização ou 
produção rural, quando a saída do produto resultante não for 
tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar de saída para 
o exterior; 
 
II – Comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a 
prestação subsequente não for tributada ou estiver isenta do 
imposto, exceto a destinada ao exterior; 
 

O autuante juntou aos autos, procuração, cópias do levantamento básico 
do ICMS, exercício de 2009; demonstrativos dos créditos tributários; cópias de notas 
fiscais óleo diesel, cópias notas fiscais energia elétrica, contratos energia elétrica 
unidade consumidora, cópia de livros registros de entradas e saídas, cópia de 
acórdão de processo anterior nulo. Acostados as fls. 05 a 82, dos autos. 
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O sujeito passivo está devidamente identificado, e foi intimado via ciência 
direta neste auto de infração.  

 
Comparece o sujeito passivo com defesa em impugnação a este auto de 

infração, nos fatos e razões a que alega e argumenta. 
 
Não consta preliminar,  
 
Encarta formando sua base defensória, referente ao óleo diesel, observa 

com relação à alteração do RICMS que o contribuinte deixou de ter o direito de 
utilizar tais créditos, imprescindível ao desenvolvimento das atividades agrícolas. 
Cita e descreve os artigos 498-C e 498-D do RICMS Dec. 2.912/06, alterado pela 
Dec. 3.519 de 15.10.2008. Em razão de o contribuinte ter seu direito assegurado 
deste creditamento. 

 
Em referência a apropriar crédito de energia elétrica, da outra 

propriedade, e não essa. Que é parte integrante do patrimônio do contribuinte. Que, 
na efetivação de irrigação são para ambas as áreas e fazem parte da mesma de 
plantio.  

 
Com relação ao estorno de créditos das entradas de insumo, nas saídas 

não tributadas, deve-se ao fato dos compradores serem beneficiados com o 
programa pró-indústria. A que permiti esse crédito. 

 
Diante desse fato não pode ser imputado ao produtor rural, esse estorno, 

haja vista ser fornecedor de matéria prima, que tem o direito assegurado em ser 
mantido o crédito para os remetentes, nos ditames do Art. 4º, inciso I, alínea ”a” da 
Lei 1.385 de 09/07/2003, e cláusula sexta do TARE 1657/2006, 1872/2007, 
2272/2010, nas quais descreve. 

 
No exposto, pede-se que dê acolhimento as suas razões, a considerar 

pela ANULAÇÃO do auto de infração, por estar destituído de fundamento legal. 
 
O processo é encaminhado ao Julgador de Primeira Instância para sua 

análise e a sentenciar. E, entendeu o Julgador por duas vezes fazer despachos em 
sanear os autos do presente processo. Assim por duas vezes. 

 
E, em atenção aos despachos, acudidos pelo autuante, que profere sua 

manifestação de fls. 96 a 101, dos autos. 
 
Retorna o processo desta feita para Julgadora singular, onde observa o 

não cumprimento legal, na falta de ciente ao sujeito passivo dos procedimentos, 
emergidos da manifestação do autuante. Contudo, também considera que não foram 
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cumpridos os despachos anteriores a contendo, por falta de juntadas de 
documentos. 

 
O Autuante, em atenção a esse despacho, faz suas considerações e faz o 

termo de aditamento de fls. 109, a que “retifique-se o auto de infração nos campos 
4.13, 5.13, 6.13, da infração”. 

 
O sujeito passivo é Intimado e comparece aos autos com nova 

impugnação, E, no sentido de apresentação de documentos solicitados em 
Intimação, acostados as fls. 114 a 215 dos autos. 

 
Em Sentença proferida pela Julgadora de Primeira Instância. Inicia o seu 

relatório nas constituídas exigências tributárias, no comparecimento do sujeito 
passivo, alegando os fatos impugnativos. E nos seus fundamentos de fato e de 
direto. Pugna que;  

 
Não foram arguidas preliminares, 
 
De MÉRITO, 
 
No seu entender, nas entradas de óleo diesel para produtor rural, este 

tem sim o direito de seu crédito do ICMS, consagrado no art. 155, II, b, XII, § 2º, 
inciso I, CF/88, nas disposições previstas em Lei Complementar 87/96, art. 30, 31, 
32, 33, bem como, na legislação estadual, a que descreve.  

 
Com relação aos créditos de energia elétrica, discorda das alegações do 

sujeito passivo. O direito ao crédito existe desde que o conste como destinatário do 
fornecimento da energia elétrica. Entretanto no documento da unidade consumidora, 
é outra propriedade, e evidente que utilizado em outro estabelecimento, porém do 
mesmo ora autuado. Da documentação apresentadas em notas fiscais energia 
elétrica, a unidade consumidora é outra propriedade. Sendo assim, ao se creditar do 
ICMS no fornecimento de energia elétrica para outro estabelecimento, mesmo que 
do mesmo proprietário, descumpriu os mandamentos previstos no inciso XVIII do art. 
45, Art. 32, § 1º, da Lei 1.287/01, C/C alínea “”, do inciso I, do art. 498-D, RICMS 
Dec. 2912/06, portanto entende acertada a exigência tributária. 

 
Em relação à exigência tributária de campo 6.11, de estorno do crédito de 

insumos. Entende a sentenciadora, que concorda em parte com a impugnante. Das 
notas fiscais emitidas e apresentadas nos autos, para melhor demonstrar o valor do 
imposto a ser estornado e o valor a ser mantido, faz um quadro demonstrativo as fls. 
232. No comparativo de total das operações de saídas (vendas) com do valor total 
das saídas isentas sem a manutenção do crédito, aplicando um percentual. Conclui 
ser correto o estorno na proporção de saídas isentas no valor de R$ 316,64, e ser 
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mantida o crédito, ou indevida a exigência tributária no valor de R$ 30.943,92, do 
campo 6.11.  

 
Ante o exposto, conhece da impugnação apresentada, nega-lhe PARCIAL 

provimento e julga PROCEDENTE EM PARTE, o auto de infração, condenando a 
autuada ao pagamento dos créditos tributários informados em campos 5.11, valor 
originário de R$ 168,11 [.....], e parte do campo 6.11, no valor de R$ 316,64 [.....], 
para absolver o valor originário de campo 4.11 de R$ 12.545,18 [.....], e restante 
(remanescente) do campo 6.11 no valor de R$ 30.943,92, [.....], deste auto de 
infração. 

 
Submete a decisão do campo 4.11 e 6.11, a apreciação deste colendo 

conselho, nos termos do Art. 56 e 58 da Lei 1.288/01, redação dada pela Lei 
3.018/15. 

 
Perquirida a Representação Fazendária, esta se manifesta nos mesmos 

termos que acompanha a sentença monocrática. 
 
INTIMADO o sujeito passivo da sentença singular, via postal, AR-correio, 

deixa de comparecer o sujeito passivo, tempestivamente, com seu RECURSO 
VOLUNTÁRIO, e lavra-se o termo de perempção pela Agência de Atendimento de 
Dueré. 

 
Temos a observar e a considerar, visto é que foram juntados aos autos, 

pela Agencia de Atendimento de Dueré, cópias de DARE’s e comprovante de 
pagamento, com cópia de planilha da coordenadoria de arrecadação, onde da conta 
em informações complementares do DARE a quitação no valor dos campos 5.11 e 
parte do campo 6.11, nos valores condenados em sentença de primeira instância. 

 
É em síntese o relatório, 
 
 

VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos o presente processo. Trata-se de reexame 

necessário, em razão de decisão em sentença proferida por Julgadora de Primeira 
Instância que nas suas argumentações e fundamentos de fato e de direito, julgou 
pela procedência em parte deste auto de infração. Sendo que os valores imputados 
improcedentes e absolvidos, desfavorável à Fazenda Publica, acima do valor de 
alçada, é sujeita ao duplo grau de jurisdição administrativa, produzindo efeitos 
depois de confirmada pelo COCRE. Assim, submetido à apreciação do colendo 
conselho nos termos do Art. 56 e 58 da Lei 1.288/01, (Redação dada pela Lei 
3.018/15) 
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Tem-se que a Fazenda Pública Estadual, reclama em lançamento de 

oficio efetuado através deste auto de infração, que, o sujeito passivo deve recolher o 
ICMS normal decorrente de aproveitamento indevido do crédito de entradas de óleo 
diesel, energia elétrica e omissão de estorno proporcional das entradas de insumos 
na proporção das saídas (vendas) de produtos isentas e ou não tributadas. Relativas 
ao exercício de 2009. Constatado em levantamento básico de ICMS. 

 
Não consta arguição em impugnação de preliminar; 
 
De Mérito, 
 
Neste ato de reexame necessário, para a decisão em Sentença de 

Primeira Instância, temos a aduzir; 
 
Na exigência tributária em campo 4.1, deste auto de infração, referente 

aos créditos de ICMS apropriados e advindos de notas fiscais de entradas de óleo 
diesel em seu estabelecimento rural, tem-se como insumo por ser parte integrante 
na produção agrícola e imprescindível ao desenvolvimento das atividades rurais 
agrícolas. Trata-se de mercadoria regida por regime de substituição tributária, isto é, 
de ICMS recolhido antecipadamente, não destacado em nota fiscal por força da 
legislação, porém em nada obsta a este.  

 
Neste feito o autuante entendeu não ser regular a apropriação do crédito 

do ICMS de óleo diesel, para produtor rural, com base em revogada Portaria Nº 
978/2007, que estabelecia esse direito. 

 
Entretanto, deve ser observada a regra matriz da Lei maior prevista na 

Constituição Federal – CF/88, postado do Art. 155, inciso I, alínea “b” e § 2º, inciso I, 
inciso XII, alínea “c”, na Lei Complementar nº 87/96, e do Código Tributário Estadual 
– CTE, Lei 1.287/01.  

 
Desta forma pode se constatar a permissibilidade disciplinada das 

disposições previstas na Lei Complementar 87/96 no seguir as determinações para 
com o Código Tributário Estadual, Lei 1.287/01, preceituadas nos art.’s 30, 31, 32, § 
1º, 33, “verbis”: 

 
Art. 30 . O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for 
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação com o montante cobrado nas operações anteriores 
por este ou por outro Estado.  
 
Art. 31 . Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
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anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo, ou ativo permanente, ou o 
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
ou de comunicação.  
 
Art. 32 . O direito ao crédito, para efeito de compensação com o 
débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha 
recebido as mercadorias ou para a 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 esta condicionado à regularidade da 
documentação na conformidade do regulamento.  
 
Art. 33.  O cotejo entre créditos e débitos nas operações com gado 
de qualquer espécie e cereais in natura poderá ser realizado, por 
produto, a cada operação, como determinar a legislação tributária. 
 

E ainda observar as regras para o produtor rural optante pela escrituração 
fiscal, previstas no art. 498-D, inciso I, alínea “b”, do RICMS, redação dada pelo 
Decreto 3.519, de 15.10.08, “verbis”:  

 
Art. 498-D . Constitui crédito para efeito de compensação com o 
débito do imposto : (Redação dada pelo Decreto 3.519, de 
15.10.08), 
 
I – o valor do imposto  destacado na primeira via do documento 
fiscal idôneo, relativamente à entrada no estabelecimento de: 
[.......] 
b. ) insumos aplicados diretamente no processo de p rodução, 
nos termos do inciso II do art. 18 deste regulamento. (Grifos nosso) 
 

Ainda mais por outro prisma, deve-se verificar o enquadramento perfeito 
da definição prevista no Art. 28, inciso II, § 3º, incisos I, II, do RICMS – Dec. 
2912/06, “verbis”: 

 
Art. 28 . Salvo disposição em contrário , é vedado o aproveitamento 
do crédito do ICMS, nas seguintes hipóteses: 
 
II – para uso ou consumo do próprio estabelecimento, a mercadoria 
que não for utilizada na comercialização ou a que não for 
empregada para integração no produto  ou para consumo no 
respectivo processo de  industrialização ou produção rural  ou, 
ainda na prestação de serviço sujeita ao imposto, observado o § 3º e 
alínea “b”, do inciso IX do art. 18 deste Regulamento; 
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§ 3º Para efeitos do inciso II deste artigo, consideram-se insumos 
os produtos que não incorporando o novo produto ate ndam 
cumulativamente aos seguintes requisitos : (Redação dada pelo 
Decreto 3.519, de 15.10.08).  
 
I – participem diretamente do processo de produção ; 
 
II – sejam imediata e integralmente consumidos no processo de 
produção , de tal forma que não mais prestem às finalidades que 
lhes são próprias. (Grifos nosso) 

 
No presente caso, está claro, diante do fundamentado, para se entender 

que o estabelecimento produtor rural tem direito aos créditos de ICMS relativo às 
entradas de óleo diesel, como insumo, e que não houve nenhuma restrição quanto a 
esse direito ao crédito, em legislação tributária. 

 
Agora, quanto aos créditos de energia elétrica, campo 5.1 deste auto de 

infração, nos argumentos e alegações trazidas em impugnação pelo sujeito passivo, 
há nossa discordância pelo seguinte aspecto; 

 
Considera-se Contribuinte autônomo cada estabelecimento produtor, 

embora do mesmo contribuinte, ainda que as atividades sejam integradas e 
desenvolvidas para os mesmos locais. 

 
É por importante demonstrar que, da documentação juntada pelo 

autuante ás fls. 24/33, averigua-se que a unidade consumidora nº 8653046, 
destacada nestes documentos, é pertencente à outra propriedade rural denominada 
Fazenda Santa Luzia, também em nome do autuado. Nesse aspecto discordo das 
alegações do sujeito passivo, tendo em vista o que dispõe os art.s 9º, e 19, inciso II, 
da Lei 1.287 – CTE, “Verbis”: 

 
Art. 9º .  Considera-se contribuinte  autônomo cada 
estabelecimento  produtor , extrator, gerador de energia, industrial, 
comercial, importador ou prestador de serviços de transporte e de 
comunicação, do mesmo contribuinte , ainda que as atividades 
sejam integradas e desenvolvidas no mesmo local. 
 
Art. 19 . Para efeito desta Lei, estabelecimento é o local privado ou 
público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas 
físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em car áter 
temporário ou permanente,  bem como onde se encontrem 
armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte: 
 
II – é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular ; (Grifos 
nosso) 
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Ante aos preceitos acima, verifica-se desta forma que os créditos de 
ICMS no fornecimento de energia elétrica somente poderiam ser utilizados como 
créditos, desde que comprovados na produção rural, consignados em documentos 
próprios ao destinatário do estabelecimento rural deste autuado. 

 
Desta forma é de se entender acertada a exigência tributária alocada em 

campo 5.1 a 5.11, neste auto de infração, considerando aproveitamento indevido o 
crédito apropriado, estornado estes créditos de ICMS decorrentes de energia 
elétrica, de documentos fiscais onde não consignam como destinatário o 
estabelecimento do sujeito passivo, no valor reclamado. 

 
Quanto ao estorno de crédito de insumos, em campo 6.1 do auto de 

infração, alega o sujeito passivo ter garantido o crédito apropriado, vez que suas 
vendas (saídas) de produtos rurais, arroz em casca, foram destinados a 
estabelecimentos beneficiados pelo programa proindustria, garantindo a 
manutenção do crédito no fornecimento de matéria prima ou a industrializar, por isso 
seus créditos de insumos não devem ser estornados. 

 
Entretanto, após analise, em relação a essas operações o crédito relativo 

às entradas de insumos em parte deve ser estornado, somente na proporção das 
saídas (vendas) alcançadas em operações isentas e não tributadas. 

 
Imperioso também se faz demonstrar por outro lado que o sujeito passivo 

também descumpriu em parte com a legislação nos mandamentos legais previstos 
no inciso X, do art. 44, e artigo 37, inciso I, § 2º, inciso I, ambos da Lei 1.287/01, C/C 
art. 30, inciso I, e art. 32, inciso I, todos do RICMS, Decreto 2912/06, “verbis”: 

 

Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 

X – estornar créditos do imposto, quando exigido na legislação; 

Art. 37.  O sujeito passivo efetuará o estorno do imposto de que se 
tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada 
no estabelecimento: 

I – for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada, isenta 
ou diferida, sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada 
da mercadoria ou da utilização do serviço. (Redação dada pela Lei 
1.338 de 16.10.02) 

§ 2º. É vedado o crédito relativo à mercadoria entrada no 
estabelecimento ou à prestação de serviços a ele feito para: 

I – integração ao consumo em processo de industrialização ou 
produção rural, quando a saída do produto resultante não for 
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tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar de saída para 
o exterior; 

 
Combinado com o RICMS, Decreto 2912/06, a saber: 

 
Art. 30 . O contribuinte deve efetuar, obrigatoriamente, o estorno do 
imposto creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria 
entrada no estabelecimento: 

I – for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou 
isenta, sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da 
mercadoria ou da utilização do serviço; 

Art. 32 . O estorno de crédito do imposto deve ser efetuado dentro do 
mesmo período em que: 

I – ocorrer o registro da operação de entrada que lhe der causa; 

Oportuno se fazer e demonstrar que, foram analisadas a contendo cada 
contexto deste auto de infração, motivo pelo qual foram excluídas e ou estornadas 
destas reclamações tributárias, aqueles valores impróprios e improcedentes 
conforme determina a legislação. Assim na reforma deste auto de infração para ser 
procedente em parte. 

 
Diante de todo o exposto, neste reexame necessário, É que, voto para 

manter a decisão em sentença proferida da Julgadora de Primeira Instância, que 
julgou PROCEDENTE EM PARTE as exigências tributárias, deste auto de infração, 
para SER IMPROCEDENTE o campo 4.11, no valor de R$ 12.545,18, e ser 
PROCEDENTE TOTAL o campo 5.11 no valor originário de R$ 168,11, e 
PROCEDENTE EM PARTE o campo 6.11 no valor de R$ 316,64. Condenando o 
sujeito passivo ao recolhimento/pagamento dos valores destes campos 5.11, valor 
originário, e 6.11, parte do valor originário, mais acréscimos legais. E mais, para 
considerar EXTINTOS estes créditos tributários pelo  pagamento, conforme 
documentos DARE’s fls. 245/247 . E ABSOLVER os valores: de campo 4.11 valor 
originário de R$ 12.545,18 e o residual de campo 6.11 no valor de R$ 30.943,92, da 
imputação que lhe foi dirigida através desta peça basilar em evidência.  

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, que julgou procedente em parte as reclamações 
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tributárias constante do AI no 2014/002519 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 168,11 (cento e sessenta e 
oito reais e onze centavos), R$ 316,64 (trezentos e dezesseis reais e sessenta e 
quatro centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, e julgar 
extintos os créditos tributários pelo pagamento, co nforme documento de fls. 
245/247; e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 
12.545,18 (doze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), 
referente o campo 4.11, e o restante remanescente no valor de R$ 30.943,92 (trinta 
mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), referente ao 
campo 6.11. O Representante Fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de 
Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya e 
Kellen C. Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e dois 
dias do mês de agosto de 2017, o Conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUROS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezenove dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

                                  Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
                                             Conselheiro Relator 


