
                                                                                                    
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO No

SUJEITO PASSIVO: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO A MAIOR. LEVANTAMENTO 

BÁSICO DO ICMS. FALTA DE DEMONSTRATIVOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
Não prevalece a exigência fiscal que não contém nos autos 
do crédito tributário e os documentos comprobatórios dos
fundamentar. 

 
 
RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada por aproveitamento a maior de créditos de ICMS, 
no valor de R$ 55.199,89 (cinquenta e cinco mil cento e noventa e nove reais e 
oitenta e nove centavos), referente a operações de saídas inter
com carga tributária de 12%, conforme cláusula terceira, inciso V, do Termo de 
Acordo de Regime Especial 
conforme demonstrado por meio do levantamento Básico de ICMS.

 
A autuada foi in

arguiu preliminar de nulidade do auto de infração por desrespeito aos art. 32
34 e que salta aos olhos o desrespeito ao art. 35 todos da Lei 1.288/2001.

 
Diz, também, 

de créditos do ICMS referente às operações de saídas internas de mercadorias com 
carga tributária de 12%, aduz ser fácil constatar que a acusação é infundada, uma 
vez que no livro de registro de apuração do exercício de 2008
de saídas de mercadorias com carga tributária de 12% foi aplicado o percentual de 
10% previsto na cláusula terceira, inciso V
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ALIMENTOS LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.402.230-9 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO A MAIOR. LEVANTAMENTO 
BÁSICO DO ICMS. FALTA DE DEMONSTRATIVOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
Não prevalece a exigência fiscal que não contém nos autos todos os demonstrativos 
do crédito tributário e os documentos comprobatórios dos 

A empresa foi autuada por aproveitamento a maior de créditos de ICMS, 
no valor de R$ 55.199,89 (cinquenta e cinco mil cento e noventa e nove reais e 
oitenta e nove centavos), referente a operações de saídas inter
com carga tributária de 12%, conforme cláusula terceira, inciso V, do Termo de 
Acordo de Regime Especial – TARE no 1.951/2007, relativo ao exercício de 2008, 
conforme demonstrado por meio do levantamento Básico de ICMS.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
arguiu preliminar de nulidade do auto de infração por desrespeito aos art. 32
34 e que salta aos olhos o desrespeito ao art. 35 todos da Lei 1.288/2001.

 que a acusação está apontando um aproveitamento 
de créditos do ICMS referente às operações de saídas internas de mercadorias com 
carga tributária de 12%, aduz ser fácil constatar que a acusação é infundada, uma 
vez que no livro de registro de apuração do exercício de 2008, todas as operações 
de saídas de mercadorias com carga tributária de 12% foi aplicado o percentual de 

usula terceira, inciso V, do TARE no 1.951/2007.

3.727, 03 de outubro de 2012 

1 

 

TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

DECOLE ATACADO E DISTRIBUIDORA DE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO A MAIOR. LEVANTAMENTO 
BÁSICO DO ICMS. FALTA DE DEMONSTRATIVOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – 

todos os demonstrativos 
 fatos em que se 

A empresa foi autuada por aproveitamento a maior de créditos de ICMS, 
no valor de R$ 55.199,89 (cinquenta e cinco mil cento e noventa e nove reais e 
oitenta e nove centavos), referente a operações de saídas internas de mercadorias 
com carga tributária de 12%, conforme cláusula terceira, inciso V, do Termo de 

1.951/2007, relativo ao exercício de 2008, 
conforme demonstrado por meio do levantamento Básico de ICMS. 

timada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
arguiu preliminar de nulidade do auto de infração por desrespeito aos art. 32-A, 33 e 
34 e que salta aos olhos o desrespeito ao art. 35 todos da Lei 1.288/2001. 

tando um aproveitamento a maior 
de créditos do ICMS referente às operações de saídas internas de mercadorias com 
carga tributária de 12%, aduz ser fácil constatar que a acusação é infundada, uma 

, todas as operações 
de saídas de mercadorias com carga tributária de 12% foi aplicado o percentual de 

1.951/2007. 
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Aduz, ainda, que lançou créditos com valores inferiores a que tem direito, 

sendo, portanto que tem créditos para serem restituídos e não débito a ser recolhido, 
ao final pede pela nulidade ou improcedência do auto de infração. 

 
Em despacho de fls. 48 a julgadora de primeira instância retorna os autos 

à origem para que o autor do procedimento ou seu substituto elabore um quadro 
demonstrando, mensalmente, os valores das saídas internas a 12% e o crédito 
presumido aproveitado à maior. 

 
Às fls. 206 o autor do procedimento diz que o crédito tributário exigido na 

peça vestibular está devidamente instruído com o levantamento básico do ICMS e 
cópias do livro de registro de apuração mensal do imposto, todavia diz anexar 
relatório com as saídas mensais de vendas com alíquotas declaradas de 12%. 

 
A julgadora de primeira instância entendeu que não foi cumprido o 

solicitado na diligência, causando assim cerceamento ao direito de defesa julgando 
nulo o auto de infração, e submetendo sua decisão à apreciação do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais, nos termos dos artigos 56, inciso IV, alínea “f”, e 
58, parágrafo único, da Lei 1.288/2001. 

 
O Representante da Fazenda Pública em manifestação de fls. 212 diz que 

na planilha auxiliar tem-se a vaga descrição de crédito presumido a 10% aproveitado 
a maior conforme TARE. Nenhum processo lógico-dedutivo demonstra a origem 
deste valor e nenhuma nota explicativa esclarece por qual motivo o crédito é 
indevido, logo pede que seja mantida a decisão singular. 

 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou. 
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
O auto de infração em análise é referente ao aproveitamento a maior de 

créditos de ICMS, no valor de R$ 55.199,89 (cinquenta e cinco mil cento e noventa e 
nove reais e oitenta e nove centavos), referente a operações de saídas internas de 
mercadorias com carga tributária de 12%, conforme cláusula terceira, inciso V, do 
Termo de Acordo de Regime Especial – TARE no 1.951/2007, relativo ao exercício 
de 2008, conforme demonstrado por meio do levantamento Básico de ICMS. 

 
Visto, analisado e discutido os autos foi possível constatar que razão cabe 

a autuada, uma vez que não resta demonstrado nos autos os valores dos créditos 
tributários aproveitados a maior pelo contribuinte e supostamente devidos ao fisco. 

 
Vejamos que às fls.48 dos autos, a julgadora de primeira instância solicita 

que o auto de infração seja devolvido ao autuante ou seu substituto legal para que 
elabore um quadro demonstrando mensalmente os valores das saídas internas a 
12% e o crédito presumido aproveitado a maior pelo contribuinte. 
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Ciente do despacho, o autor do procedimento, às fls. 206, diz que o 

crédito tributário exigido na peça vestibular está devidamente instruído com o 
levantamento básico do ICMS e cópias do livro de registro de apuração mensal do 
imposto, todavia diz anexar relatório com as saídas mensais de vendas com 
alíquotas declaradas de 12%. 

 
Corroborando os autos, é de fácil percepção que não existem relatórios 

com as saídas mensais, existe apenas o Levantamento Básico do ICMS e cópia do 
Livro de Registro de Saídas do exercício de 2008, o que não é suficiente para 
demonstrar o crédito tributário reclamado. 

 
Faltam nos autos os relatórios mensais indicando as saídas e o 

aproveitamento a maior realizado pelo contribuinte, para que diante desse 
demonstrativo seja conferido no Livro de Registro de Saídas a veracidade dos fatos 
expostos. 

 
Diante da negativa da autoridade autuante em cumprir o despacho da 

julgadora de primeira instância e complementar os autos de forma que o crédito 
tributário esteja devidamente demonstrado, estamos também diante da afronta ao 
art. 35, inciso IV da Lei 1.288/2001, vejamos: 

 
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. 

 
Desta forma, no momento em que é dado nos autos a oportunidade ao 

autor do procedimento em sanear o processo e validar a autuação, e este não a faz, 
entendemos que o auto deve ser julgado improcedente, pois a nulidade acarretaria a 
autoridade autuante a chance de saneamento do processo, chance esta que já foi 
dada nos autos e não foi exercida. 

 
Por todo o exposto, voto reformando a sentença de primeira instância 

para julgar improcedente o auto de infração no 2011/001326. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de no 2011/001326 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 55.199,89 (cinquenta e cinco mil, 
cento e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), referente ao campo 4.11. 
Os Senhores Rui José Diel e Aldecimar Esperandio fizeram sustentação oral pela 
Fazenda Pública e Interessado, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luiz 
Carlos da Silva Leal e Evaniter Cordeiro Toledo. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 05 dias do mês de setembro de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, ao 1o dia do mês de outubro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 


