
 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS
DETENTORA DE TERMO DE
O APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NÃO 
Caracterizada a infração quando os créditos de ICMS aproveitados não estão 
previstos no TARE. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

Tratam os autos
instância administrativa, 
auto de infração no 2012/000105.

Contra Boiforte Frigoríficos Ltda. foi lavrado, 
de infração, de páginas 2 e 3
ao exercício de 2007, no
quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

A peça fiscal 
ICMS [...] QUANDO SE CREDITOU DE ICMS DE TRANSPORTES NO CAMPO 
006- OUTROS CRÉDITOS, REGISTRADO NO LIVRO APURAÇÃO DO ICMS, 
INFRINGINDO A LEI Nº 1.385/03, E EM ESPECIAL A CLÁUSULA SEGUNDA DO 
TARE Nº 1.504/04, DEMONSTRADO ATRAVÉS DO AN
“AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PARA SUBSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 
2009/002042 NULO, DECLARADO PELO COCRE, NO ACÓRDÃO Nº 07
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE Nº 30411, NO DIA 28/06/2011
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

170/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.078 

2012/6640/500049 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000105 

BOIFORTE FRIGORÍFICOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.027.047-2 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS
DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 

O APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NÃO PREVISTOS N
Caracterizada a infração quando os créditos de ICMS aproveitados não estão 

m os autos de recurso voluntário contra sentença da 
, de páginas 57 a 60, que julgou integralmente procedente
2/000105. 

Boiforte Frigoríficos Ltda. foi lavrado, em 3/2/2012
de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário

no valor de R$ 478.486,55 (quatrocentos e setenta e oito mil, 
quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

A peça fiscal noticia que o contribuinte “APROVEITOU O CRÉDITO DO 
ICMS [...] QUANDO SE CREDITOU DE ICMS DE TRANSPORTES NO CAMPO 

OUTROS CRÉDITOS, REGISTRADO NO LIVRO APURAÇÃO DO ICMS, 
INFRINGINDO A LEI Nº 1.385/03, E EM ESPECIAL A CLÁUSULA SEGUNDA DO 
TARE Nº 1.504/04, DEMONSTRADO ATRAVÉS DO ANEXO-
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PARA SUBSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 

NULO, DECLARADO PELO COCRE, NO ACÓRDÃO Nº 07
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE Nº 30411, NO DIA 28/06/2011

3.778, de 19 de dezembro de 2012 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

BOIFORTE FRIGORÍFICOS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. EMPRESA 
REGIME ESPECIAL – TARE. VEDADO 

PREVISTOS NO TARE – 
Caracterizada a infração quando os créditos de ICMS aproveitados não estão 

sentença da primeira 
integralmente procedente o 

3/2/2012, o referido auto 
tributário, correspondente 

(quatrocentos e setenta e oito mil, 
quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). 

APROVEITOU O CRÉDITO DO 
ICMS [...] QUANDO SE CREDITOU DE ICMS DE TRANSPORTES NO CAMPO 

OUTROS CRÉDITOS, REGISTRADO NO LIVRO APURAÇÃO DO ICMS, 
INFRINGINDO A LEI Nº 1.385/03, E EM ESPECIAL A CLÁUSULA SEGUNDA DO 

-I”. Consigna ainda: 
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PARA SUBSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 

NULO, DECLARADO PELO COCRE, NO ACÓRDÃO Nº 072/11, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE Nº 30411, NO DIA 28/06/2011”.  
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A infração fiscal se encontra amparada no art. 45, XVIII, e a penalidade 
sugerida, no art. 48, IV, e, ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001. 

A notificação do lançamento foi efetuada, em 13/2/2012, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de página 40, 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 42 a 47, com a alegação de que o auto de infração deve ser julgado 
improcedente, seja pela decadência, seja pela permissividade de aproveitamento do 
crédito do ICMS proveniente de operações posteriores a entrada de matéria prima 
no frigorífico, com os seguintes motivos: 

1 – O prazo decadencial para o lançamento de crédito tributário começa a 
fluir, segundo o art. 150, a partir da ocorrência do fato gerador, ou sob o prisma do 
art. 173, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado, ambos do Código Tributário Nacional, CTN, e a presente 
exigência visa constituir crédito pertinente ao ano de 2007. 

2 – O referido lançamento decorre de anterior auto de infração julgado 
nulo por este Conselho, cujo vício motivador da nulidade não se caracteriza como 
formal, mas sim, material. 

3 – Os créditos de ICMS decorrem de operações de transporte das 
mercadorias comercializadas pela impugnante para seus clientes, ou seja, de 
operações de saída, cujo aproveitamento não é vedado pelo caput da cláusula 
segunda, posto que as normas das cláusulas primeira e segunda proíbem o 
aproveitamento dos créditos de ICMS das operações anteriores à saída de 
mercadorias.  

4 – O contestado auto de infração foi lavrado com nova descrição dos 
fatos, bem como, infrações e dispositivos diferentes do anterior. 

Finalmente, requer que o auto de infração, em epígrafe, seja julgado 
improcedente pelas teses levantadas na impugnação. 

 
A julgadora singular, em sentença de páginas 49 a 52, consignou decisão 

condenatória do auto de infração no 2012/000107, cujo equívoco implicou o 
DESPACHO No 642/2012, de página 54, do chefe do Contencioso Administrativo-
tributário, que, no uso das prerrogativas do inciso VIII, do art. 8o, do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto no 3.198, de 7 de novembro de 2007, tornou 
nulo o referido julgamento. 

 
Adveio então nova decisão de primeira instância que julgou procedente o 

auto de infração em litígio. Entendeu a julgadora monocrática que não há que se 
falar em vício formal, nos termos art. 173, II, do CTN, cuja ocorrência não foi 
comprovada pela impugnante, conforme determina o art. 45, I, da Lei 1.288/2001. 
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Fundamentou que de acordo com a cláusula segunda do TARE 
1.504/2004, “Operações anteriores são todas as operações, inclusive a prestação de 
serviços de transportes”. 

 
Consignou ainda que “A empresa utilizou o crédito presumido concedido 

através de TARE e os créditos relativos às operações de transportes, o que é 
vedado pela legislação tributária e pelo Termo de Acordo de Regime Especial”. 

A notificação da sentença de primeira instância foi efetuada, em 2/7/2012, 
por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de página 62, nos termos do 
inciso I do art. 22 da Lei 1.288/2001. 

Contra essa decisão foi interposto, em 12/7/2012, recurso voluntário, de 
páginas 64 a 68, através do qual a recorrente alega que o vício formal não admite 
investigações adicionais, cuja ocorrência “significa que a obrigação tributária não 
estava definida e o vício apurado não seria de forma, mas, sim, de estrutura ou de 
essência do ato praticado”. 

Ressalta que se houve vício formal o novo lançamento deve efetuar a 
correção do anterior e não a realização de um lançamento com novo contexto de 
infração e valores diferentes. 

Acrescenta ainda que “[...] o TARE restringe exclusivamente o 
aproveitamento de crédito de ICMS das operações anteriores a saída, ao passo que, 
não há qualquer impedimento quanto ao aproveitamento dos créditos fiscais 
POSTERIORES a entrada”.  

Finalmente, requer que o auto de infração seja julgado improcedente, 
requerendo ainda o prazo de cinco dias para juntada de documentos. 

O representante da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 5o, II e 
III, da Lei 1.288/2001, oferta parecer para que seja confirmada a sentença 
monocrática. 

 
É, em síntese, o relatório. 

 
VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente auto de infração que trata de 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS de transportes. 
 

Analisando a preliminar de nulidade da reclamação tributária, por estar 
amparada em levantamentos fiscais diferentes dos constantes do processo que foi 
julgado nulo por vício formal, bem como ter apresentado valores diferenciados, 
aduzida pelo sujeito passivo, entendo que a preliminar posta não merece 
acolhimento, pois não existe na legislação qualquer dispositivo que determina que 
deva se repetir os levantamentos e os valores anteriormente julgados nulos quando 
for refeito o auto de infração. 
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No mérito, resta claro que houve o aproveitamento do ICMS sobre 
transportes, o qual foi pago por meio de DARE’s, que estão anexados aos autos. 
 

Como se verifica nos autos o sujeito passivo detém TARE com o Estado 
do Tocantins, que em sua cláusula sétima autoriza o crédito presumido de 100% do 
ICMS sobre a prestação de serviços de transportes nas saídas das mercadorias 
industrializadas e remetidas pela acordada. 
 

Por outro lado, quando transportar a sua produção em veículos próprios o 
mesmo não está obrigado ao recolhimento do ICMS. 
 

Desta forma, pressupõe-se que o imposto em questão foi recolhido de 
forma equivocada, uma vez que se trata de ICMS sobre serviço de transportes, 
porém não poderia o contribuinte para corrigir um equívoco seu incorrer em outro 
erro que foi aproveitar-se do crédito conforme fez.  
 

O sujeito passivo é detentor de TARE, optando pelo enquadramento e 
benefícios que dispõe a Lei 1.385, de 9 de julho de 2003, que instituiu o programa 
Proindústria, que em seu art. 4º,.§ 1º veda qualquer apropriação de créditos, 
vejamos o que cita o referido texto:  
 

Art. 4º. [...] 
 
§ 1º O enquadramento nos incentivos fiscais desta Lei exclui a 
apropriação, pelo contribuinte, de qualquer outro crédito referente a 
operação anterior. 

 
Assim sendo, mesmo que é de direito o crédito do imposto em questão, 

não poderia o mesmo ter simplesmente efetuado o aproveitamento no Livro de 
Apuração de ICMS, deveria ter intentado a restituição pelos meios legais 
apropriados ao caso. 
 

Dessa forma, não existe outra alternativa a não ser julgar procedente o 
auto de infração e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
conforme exigido na inicial acrescido das cominações legais. 
 

É como voto. 
 
  

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 

rejeitar a preliminar arguida pela Recorrente de nulidade da reclamação tributária por 
estar amparada em levantamentos fiscais diferentes dos constantes do processo 
que foi julgado nulo por vício formal, bem como ter apresentado valores 
diferenciados. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a 
reclamação tributária indicada no campo 4 do auto de infração de no 2012/000105 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
478.486,55 (quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e 
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cinquenta e cinco centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. 
Os Senhores Adriano Guinzelli e Rui José Diel fizeram sustentação oral pela 
Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, 
Fernanda Teixeira Halum e com voto vencedor João Gabriel Spicker.  Presidiu a 
sessão de julgamento aos 20 dias do mês de novembro de 2012, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier. 
 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 17 dias do mês de dezembro de 2012. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes  
Presidente em exercício 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes  
Conselheiro relator 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Autor do Voto 


