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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 126/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.996
PROCESSO No: 2011/6010/500242
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000594
RECORRENTE: DAMASO E RODRIGUES LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.055.989-8
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE 
CARNE SEM DESTAQUE DO IMPOSTO NA NOTA FISCAL. DIREITO DE 
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO. VALOR APROVEITADO MAIOR 
QUE O PERMITIDO – Lícito o estorno e a exigência do imposto quando aproveitado 
a maior que o estabelecido em legislação.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
27.427,21 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte sete reais e vinte um centavos), 
referente ICMS aproveitado indevidamente (crédito presumido a maior de carne 
adquirida de frigorífico sem destaque do imposto), relativo ao exercício de 2009, 
constatado por meio do levantamento especial.

Às folhas 04 o autor do procedimento emite nota explicativa.

Intimada, a autuada apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial, acrescido das 
cominações legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando em síntese que não ocorreu o 
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referido fato gerador, uma vez que trata-se de mercadoria de regime interno (carne 
bovina e seus derivados), e que houve a emissão de notas fiscais dos fornecedores 
internos, sem a especificação do crédito presumido que deveria ser aproveitado, 
portanto, descabe a presunção de que o art. 2o, inciso I, da Lei 1.173/00, pudesse 
estar em consonância com o ocorrido, portanto, não houve infração e situação 
irregular pela falta de documentação fiscal e nem documentação inidônea.

Diz também, que segundo o Decreto 2.912/2006, no art. 8o, inciso XX, do 
regulamento do ICMS, “da redução da base de cálculo”, deverá haver um FATO.

Não se pode, arbitrariamente, autuar um ato distinto do que aquele 
qualificado pela Lei. Deve-se tributar algo, um fato gerador que, no caso em 
epígrafe, nunca ocorreu.

Ao final diz ser incabível o presente auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS 
aproveitado indevidamente em operações com carne adquiridas de frigoríficos sem o 
destaque do imposto.

Ao analisar os documentos trazidos aos autos pelo autuante, resta claro 
que o contribuinte equivocadamente aproveitou de ICMS a maior que o permitido 
pela legislação.

Quando o imposto não vem destacado na nota fiscal de aquisição de 
carne de estabelecimento interno a Lei 1.173/00, em seu art. 2o, inciso I, faculta ao 
contribuinte o aproveitamento de crédito presumido de ICMS referente a 3% sobre o 
valor da operação que vigorou até 05/07/2009, a saber:

Art. 2o É concedido crédito fiscal presumido nas operações 
realizadas por contribuinte cadastrado e estabelecido no 
território do Estado do Tocantins, nos seguintes percentuais:

I – 3% do valor da operação, nas aquisições de estabelecimento 
abatedor, por contribuinte deste Estado, de carnes em estado 
natural, resfriadas ou congeladas e dos subprodutos 
comestíveis;

A partir do dia 06/07/09, a Lei 2.084/09 alterou o percentual para 7%, 
senão vejamos:

I – 7% do valor da operação, nas aquisições de estabelecimento 
abatedor, por contribuinte deste Estado, de carnes em estado 
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natural, resfriadas ou congeladas e dos subprodutos comestíveis 
resultantes do abate de gado (bovino, bufalino e suíno);
(Redação dada pela Lei 2.084 de 06.07.09).

Portanto, como se pode verificar na legislação e nos livros de registros de 
entradas o contribuinte aproveitou crédito de ICMS acima do permitido, ficando 
correto o estorno do mesmo.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração no 2011/000594 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor R$ 27.427,21 
(vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), referente 
ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Representante Fazendário Rui José Diel 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 28 dias do mês de 
setembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 11 dias do mês de outubro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


