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ICMS. AUDITORIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 

GLOSA. RECURSO VOLUNTÁRIO. 
1.287/2001 – A apropriação indevida de crédito de ICMS configura infração 
em lei. O direito de crédito de ICMS está condiciona
prestação, bem como, à idoneidade do documento fiscal que as embase e que 
comprove o valor do imposto cobrado, nos termos do §
1.287/2001. É legalmente vedado o aproveitamento 
desacordo com o disposto na legislação
45, da precitada lei. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. 
VOLUNTÁRIO DESPROVIDO

 
 

RELATÓRIO 
 
Tratam os autos de recurso voluntário contra sentença da primeira 

instância administrativa, de páginas 167 a 172, que julgou integralmente procedente 
o auto de infração no 2011/001123.

 
Contra Umuarama Motors Comércio e Serviços Ltda. foi lavrado, em 

3/6/2011, o referido auto de infração, de páginas 2 a 4, para constituição do crédito 
tributário no valor de R$
R$ 63.514,76 e R$ 51.864,69
período de 1o/1/2009 a 30/6/200

 
A infração constatada se encontra amparada nos arts. 45, XVIII, e 46, 

ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001, art. 43, do Regulamento do 
ICMS, RICMS, aprovado pelo Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 2006, e 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

137/2012 
CURSO VOLUNTÁRIO No: 8.085 

2011/6640/500271 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001123 

UMUARAMA MOTORS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.383.830-5 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. AUDITORIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 
RECURSO VOLUNTÁRIO. PREVISÃO LEGAL. ART.

A apropriação indevida de crédito de ICMS configura infração 
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, nos termos do § 1o 

legalmente vedado o aproveitamento de crédito de ICMS em 
desacordo com o disposto na legislação, ao teor do disposto no inciso XVIII, do art. 

. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA.  PRELIMINAR REJEITADA. 
VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIM

Tratam os autos de recurso voluntário contra sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 167 a 172, que julgou integralmente procedente 

2011/001123. 

Contra Umuarama Motors Comércio e Serviços Ltda. foi lavrado, em 
3/6/2011, o referido auto de infração, de páginas 2 a 4, para constituição do crédito 
tributário no valor de R$ 198.763,00, composto pelos valores de R$

51.864,69, correspondentes aos exercícios de 2006, 2007 e
a 30/6/2009, respectivamente. 

A infração constatada se encontra amparada nos arts. 45, XVIII, e 46, 
ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001, art. 43, do Regulamento do 

ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 2006, e 

3.757, de 20 de novembro de 2012 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

UMUARAMA MOTORS COMÉRCIO E SERVIÇOS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. AUDITORIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 
. 45, XVIII, DA LEI 

A apropriação indevida de crédito de ICMS configura infração instituída 
do à existência da operação ou 

prestação, bem como, à idoneidade do documento fiscal que as embase e que 
 do art. 32 da Lei 

de crédito de ICMS em 
, ao teor do disposto no inciso XVIII, do art. 

. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

. UNÂNIME. 

Tratam os autos de recurso voluntário contra sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 167 a 172, que julgou integralmente procedente 

Contra Umuarama Motors Comércio e Serviços Ltda. foi lavrado, em 
3/6/2011, o referido auto de infração, de páginas 2 a 4, para constituição do crédito 

198.763,00, composto pelos valores de R$ 83.383,55, 
, correspondentes aos exercícios de 2006, 2007 e ao 

A infração constatada se encontra amparada nos arts. 45, XVIII, e 46, 
ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001, art. 43, do Regulamento do 

ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 2006, e 
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subcláusula segunda do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE no 
1.578/2005, e a penalidade sugerida, a do art. 48, IV, e, da precitada Lei. 

 
A peça fiscal noticia que o contribuinte “Aproveitou indevidamente o 

crédito do ICMS [...] ao utilizar como créditos os valores dos débitos das saídas 
interestaduais com o CFOP 6.102, créditos esses que deveriam ser apropriados no 
montante do ICMS Normal, destacado na nota fiscal de aquisição e do imposto 
retido, na proporção da quantidade saída [...]”. 

 
Foi feita juntada dos demonstrativos dos estornos com informações 

adicionais e cópias dos livros de registro de apuração do ICMS, páginas 7 a 76. 
 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 13/7/2011, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de página 78, nos termos do inciso I do art. 22 
da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Inconformada, a autuada, no prazo e na forma legal, apresenta 

impugnação, de páginas 80 a 83, com os seguintes argumentos: 
 
1 – Que o contexto utilizado pelo autuante dá os contornos de 

substituição tributária, enquanto no campo da exigência tributária foi usado ICMS 
normal. 

 
2 – Questiona se está diante de exigência fiscal proveniente da 

sistemática da Substituição Tributária - ST ou do ICMS normal? 
 
3- Alega ainda que diante das circunstâncias a situação é de 

levantamento tecnicamente incorreto, pois está aproveitando créditos de imposto 
retido, como falar em ICMS normal?  

 
4 – Ressalta que os números constantes do levantamento Básico do 

ICMS e do Demonstrativo de Aproveitamento Indevido de Crédito não foram 
retratados corretamente, o que gera um levantamento incorreto. 

 
Por fim, requer: a) que seja conhecida a presente impugnação para 

suspender a exigibilidade do credito tributário e que seja acatada a preliminar de 
nulidade do auto de infração; b) caso não seja esse o entendimento, que seja então 
julgado improcedente o presente lançamento; c) o prazo de cinco dias para juntada 
de provas e de dez dias para anexação da procuração. 

 
O julgador monocrático, por meio do Despacho no 101/2011-CAT/CAR, de 

página 89, retorna o processo ao autor do procedimento para esclarecimentos sobre 
as alegações da impugnação. 

 
Em manifestação de páginas 91 a 95, o autuante esclarece que o motivo 

da autuação não se deve ao fato de a empresa não ter direito ao crédito do ICMS 
proveniente de operações de saídas interestaduais de mercadorias já alcançadas 
pela substituição tributária, mas que o aproveitamento deve obedecer às normas e 
os procedimentos previstos na legislação tributária, neste caso, o art. 43, §§§ 1o, 2o, 
3o, do Regulamento do ICMS, RICMS, aprovado pelo Decreto 2.912, de 29 de 
dezembro de 2006, cujos dispositivos foram transcritos em sua manifestação. 
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Esclarece ainda que a metodologia utilizada pelo contribuinte para 
apropriação do crédito do ICMS referente às operações interestaduais de 
mercadorias já alcançadas pela ST foi o da incidência do ICMS sobre a base de 
cálculo das operações internas e interestaduais; que foi registrado o Débito 001 – 
Por Saída/Prestação com o Débito do Imposto e esse mesmo valor foi escriturado 
no Campo 007 – Estorno de Débitos, diferentemente do procedimento prescrito pela 
legislação mencionada. 

 
Assinala ainda que a exigência do crédito tributário trata de 

aproveitamento indevido de crédito de ICMS, e não de exigência de ICMS/ST, 
antecedente ou subsequente à operação, logo, deve ser exigido ICMS normal. 

 
Oportunamente, foi elaborado Termo de Aditamento, por meio do qual 

foram alterados os históricos constantes dos Contextos 4.1, 5.1 e 6.1, bem como, os 
valores das Bases de Cálculo dos itens 4.8, 5.8 e 6.8, e, concomitantemente, os 
Valores Originários dos itens 4.11, 5.11 e 6.11, do auto de infração.  

 
DEMONSTRATIVO DOS VALORES MODIFICADOS 

 
Item Valor autuado – R$ Valor modificado – R$ 

4.8 – Base de cálculo 490.491,47 496.931,71 
5.8 – Base de cálculo 373.616,23 815.153,88 
6.8 – Base de cálculo 305.086,41 1.013.581,35 
4.11 – Valor originário 83.383,55 84.478,39 
5.11 – Valor originário 63.514,76 138.576,16 
6.11 – Valor originário 51.864,69 172.308,83 

 
A referida peça aditiva, ao teor do § 1o, do art. 36, da Lei 1.288/2001, 

ensejou abertura de prazo à autuada, a qual não se manifestou a respeito. 
 
Adveio, então, a decisão de primeira instância que julgou procedente o 

auto de infração em litígio. Entendeu o sentenciante que “[...] o que incide na 
infração na ocasião da escrituração é aproveitar créditos a maior ou em desacordo 
com a legislação, sendo o levantamento básico do ICMS o levantamento correto e 
apropriado para apurar ditos créditos indevidamente apropriados, pois o mesmo irá 
incidir na apuração do imposto normal, portanto, sem sombra de dúvida é ICMS 
NORMAL”. 

 
Fundamentou ainda que está “[...] correta a tipificação quanto as infrações 

descritas”, [...] e que “o sujeito passivo em sua defesa alega mais não faz prova 
relativo ao aproveitamento de crédito, que tenha observado as formalidades legais”, 
e que “os créditos tributários reclamados estão em conformidade com a lei [...]”. 

 
A decisão singular rejeitou a preliminar suscitada por absoluta falta de 

fundamentação legal. 
 
A notificação da sentença foi efetuada, em 5/7/2012, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de página 176, nos termos do inciso I do art. 22 
da Lei 1.288/2001. 

 
Contra essa decisão foi interposto, em 8/8/2012, recurso voluntário, de 

páginas 178 a 183 e 184 a 189 (idênticos), através do qual a recorrente basicamente 
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renova os argumentos vertidos com a inicial, apenas acrescentando que o teor do 
dispositivo legal infringindo não guarda correlação com o histórico do auto de 
infração, nem especifica qual parte se aplica ao caso: caput ou parágrafos. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 

páginas 190 a 193, recomenda a manutenção da sentença. 
 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 

O recurso voluntário preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 
termos da legislação aplicável. Dele, portanto, tomo conhecimento. 

 
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 que disciplinam essa matéria. 

 
Com efeito, a impugnação interposta pelo sujeito passivo, bem como, o 

recurso voluntário, requer, primeiramente, a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário, segundo, o acolhimento da preliminar de nulidade do auto de infração por 
técnica incorreta e, na sequência, a improcedência do lançamento, caso seja 
rejeitado o pedido anterior. 

 
Via de regra, o início do próprio contencioso administrativo-tributário 

suspende a exigibilidade do crédito tributário até que se torne definitiva a decisão 
administrativa em curso, nos termos prescritos no inciso III, do art. 151, do Código 
Tributário Nacional – CTN, que assim reza: 

 
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
[...] 
 
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras 
do processo tributário administrativo; 
 

Na hipótese, não se configura a preliminar arguida pela recorrente por 
força da disposição expressa no caput do art. 127, da Lei 1.287/2001, cuja norma 
confere 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, CTN. Por 
outro lado, tal discussão se encontra totalmente pacificada no âmbito deste 
Contencioso Administrativo-Tributário – CAT. 

 
O citado art. 127 ostenta a seguinte redação: 
 

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. 

 
Nessa esteira, o mencionado art. 142 assim prescreve: 



Publicado no Diário Oficial no 3.757, de 20 de novembro de 2012 
 
 

5 

 
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.  
 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.  

 
Termos em que rejeito a preliminar. 
 
No mérito, ao teor do contido nos autos, são inquestionáveis as infrações 

descritas na peça fiscal. O sujeito passivo, à evidência, aproveitou de forma indevida 
crédito de ICMS ao apropriar no Livro de Registro de Apuração do ICMS – LRA-
ICMS, durante os exercícios de 2006, 2007 e no período de 01/01/2008 a 
30/06/2008, os valores dos débitos das saídas interestaduais decorrentes das 
operações classificadas com o Código Fiscal de Operações e de Prestações – 
CFOP no 6.102, a seguir transcrito: 

 
6.102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que 
não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no 
estabelecimento. Também serão classificadas neste código as 
vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de 
cooperativa destinadas a seus cooperados ou estabelecimento de 
outra cooperativa. 

 
Reportando aos termos da defesa, a recorrente, em essência, se limita a 

insistir na tese de levantamento tecnicamente incorreto, ao questionar se o estorno 
efetuado é proveniente da sistemática de substituição tributária ou de ICMS normal? 

 
De outra forma, 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. 

 
Art. 45. A impugnação ao lançamento de ofício: 
 
I – é instruída com os documentos em que se fundamentar; 
 

Isso, por si só, demonstra a dificuldade da recorrente para encontrar 
argumentos consistentes, capazes de validar o procedimento por ela adotado para 
apropriação do crédito de ICMS em desacordo com a legislação de regência, 
expressa no art. 43, do Regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto 
2.912, de 29 de dezembro de 2006, o qual regulamenta esse assunto nos seguintes 
termos: 

 
Art. 43. Nas saídas interestaduais, inclusive na devolução ou 
desfazimento do negócio, entre contribuintes, com mercadorias já 
alcançadas pela substituição tributária, destinadas a indústria ou a 
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outra Unidade da Federação, o contribuinte substituído deve emitir 
Nota Fiscal segundo as normas comuns de tributação, escriturando-
as nas colunas próprias, com débito do imposto, no Livro de Registro 
de Saídas, exceto em relação aos combustíveis líquidos e gasosos 
derivados ou não de petróleo e lubrificantes que obedecem o 
disposto nos artigos de 70 a 87 deste Regulamento, observado que 
deve constar do documento fiscal referente à mercadoria devolvida: 
[...] 
 
§ 1o Na hipótese prevista no caput deste artigo, o remetente da 
mercadoria poderá creditar-se do imposto relativo à entrada desta, 
na proporção da quantidade da saída, cujo crédito corresponderá ao 
montante resultante da soma do ICMS normal, destacado na Nota 
Fiscal de aquisição, e da parcela do imposto retido, devendo o total 
ser escriturado no mesmo mês em que ocorrer a saída, no item "007 
– Outros Créditos”, do Livro de Registro de Apuração do ICMS, 
precedido da expressão: "Mercadorias com ICMS Retido – 
Remessas para Indústria" ou "Mercadorias com ICMS Retido - 
Remessas Interestaduais", conforme o caso. 
 
§ 2o O valor do ICMS retido por substituição tributária a ser 
ressarcido, não pode ser superior ao valor retido quando da 
aquisição do respectivo produto pelo estabelecimento. 
 
§ 3o Quando for impossível determinar a correspondência do ICMS 
retido à aquisição do respectivo produto, tomar-se-á deve se tomar o 
valor do imposto retido quando da última aquisição do produto pelo 
estabelecimento proporcional à quantidade saída. 
 

Por oportuno, cabe destacar que a condição admitida para a apropriação 
do referido crédito é a prevista no citado § 2o do art. 43, cuja possibilidade exige a 
demonstração individualizada do montante que compõe o total do estorno de débito 
praticado pelo contribuinte, como prova de que o ressarcimento do respectivo crédito 
não ultrapasse o valor retido quando da aquisição das mercadorias, o que não se 
vislumbra no caso concreto. 

 
Em decorrência da falta de observação da referida norma, a autoridade 

fiscal constatou o aproveitamento do crédito devidamente escriturado no LRA-ICMS, 
conforme se pode conferir na reprodução a seguir do demonstrativo do estorno 
efetuado: 

 

DEMONSTRATIVO DE ESTORNO DO CRÉDITO ESCRITURADO NO LIVRO 
DE REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS – PÁGINA 97  

EXERCÍCIO 2006 
MÊS HISTÓRICO FOLHA DO LRA VALOR 

Janeiro 007 - Estorno de Débitos 3 4.350,93 

Fevereiro 007 - Estorno de Débitos 3 4.671,50 

Março 007 - Estorno de Débitos 3 6.860,44 

Abril 007 - Estorno de Débitos 3 10.404,76 

Maio 007 - Estorno de Débitos 3 7.032,39 

Junho 007 - Estorno de Débitos 3 3.303,99 

Julho 007 - Estorno de Débitos 3 10.609,90 

Agosto 007 - Estorno de Débitos 3 7.570,79 
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Setembro 007 - Estorno de Débitos 3 7.714,68 

Outubro 007 - Estorno de Débitos 3 9.830,91 

Novembro 007 - Estorno de Débitos 3 6.261,45 

Dezembro 007 - Estorno de Débitos 3 5.866,65 

Total     84.478,39 

DEMONSTRATIVO DE ESTORNO DO CRÉDITO ESCRITURADO NO LIVRO 
DE REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS – PÁGINA 100 

EXERCÍCIO 2007 

MÊS HISTÓRICO FOLHA DO LRA VALOR 

Janeiro 007 - Estorno de Débitos 3 5.354,08 

Fevereiro 007 - Estorno de Débitos 3 5.758,31 

Março 007 - Estorno de Débitos 3 14.188,52 

Abril 007 - Estorno de Débitos 3   

Maio 007 - Estorno de Débitos 3 6.169,80 

Junho 007 - Estorno de Débitos 3 2.691,32 

Julho 007 - Estorno de Débitos 3 5.149,43 

Agosto 007 - Estorno de Débitos 3 10.460,78 

Setembro 007 - Estorno de Débitos 3 3.179,14 

Outubro 007 - Estorno de Débitos 3 6.194,17 

Novembro 007 - Estorno de Débitos 3 37.876,80 

Dezembro 007 - Estorno de Débitos 3 41.553,81 

Total     138.576,16 

DEMONSTRATIVO DE ESTORNO DO CRÉDITO ESCRITURADO NO LIVRO 
DE REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS – PÁGINA 103 

EXERCÍCIO 2008 
MÊS HISTÓRICO FOLHA DO LRA VALOR 

Janeiro 007 - Estorno de Débitos 3 13.232,74 

Fevereiro 007 - Estorno de Débitos 3 52.866,43 

Março 007 - Estorno de Débitos 3 34.841,26 

Abril 007 - Estorno de Débitos 3 38.151,22 

Maio 007 - Estorno de Débitos 3 16.044,33 

Junho 007 - Estorno de Débitos 3 17.172,85 

Total     172.308,83 

 
Os valores então escriturados foram utilizados para efetuar o cotejo entre 

o crédito e o débito, a fim de apurar o saldo mensal, derivado da confrontação entre 
as duas quantias, o que resultou o aproveitamento indevido das importâncias objeto 
de autuação. 

 
É indiscutível 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 “007 – Estorno De Débitos”, conforme 
demonstrado nos autos. 
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Nesse sentido, o procedimento adotado pelo autuante está em 
consonância com o disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, CTN, que 
preconiza: 

 
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. 

 
Nesse cenário, o inciso XVIII do art. 45 da Lei 1.287/2001, veda o 

aproveitamento de credito em desacordo com a legislação tributária, nos seguintes 
termos:  

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

 
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 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 

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. 

 
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 – 60%, quando a falta de recolhimento do imposto resultar de: 
[...] 
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e) aproveitamento indevido de crédito do imposto; 

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

impugnação apresentada, nego-lhe provimento e julgo PROCEDENTE o auto de 
infração no

 2011/001123...”. 
 
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 a legislação tributária. 

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

formalizada por meio do documento, de páginas 2 a 4, atende todos os requisitos 
formais e materiais, outorgando validade ao lançamento fiscal. 

 
Em face do exposto, acolho o parecer do representante da Fazenda 

Pública Estadual, rejeito a preliminar arguida e nego provimento ao recurso 
voluntário. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela 
Recorrente, por ter sido amparado em levantamento fiscal incorreto. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de no 
2011/001123, com as alterações contidas no termo de aditamento de fls. 93/95, e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 84.478,39 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e 
nove centavos), R$ 138.576,16 (cento e trinta e oito mil e quinhentos e setenta e 
seis reais e dezesseis centavos) e R$ 172.308,83 (cento e setenta e dois mil e 
trezentos e oito reais e oitenta e três centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais os acréscimos legais. O representante fazendário Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva 
Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 23 dias do mês de outubro de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 16 dias do mês de novembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


