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O direito de crédito de ICMS está 
condicionado à existência da operação ou prestação, à idoneidade do documento 

escrituração e condições estabelecidas na 
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com a penalidade expressa no art. 48, IV, 
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A peça fiscal noticia que o contribuinte “APROVEITOU A MAIOR 
CRÉDITO DO ICMS [...] QUANDO SE CREDITOU DE ICMS DO CRÉDITO 
PRESUMIDO A MAIOR NO LIVRO DE APURAÇÃO DO ICMS, NO CAMPO 006- 
OUTROS CRÉDITOS, DEMONSTRADO NO ANEXO-II, EM ANEXO [...] 
INFRINGINDO A CLÁUSULA PRIMEIRA DO TARE Nº 1.504/05”. Consigna ainda: 
“AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PARA SUBSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 
2009/002042 NULO, DECLARADO PELO COCRE, NO ACÓRDÃO Nº 72/11, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE Nº 3.411, NO DIA 28/06/2011.”  

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 141, 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 143 a 145, 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, bem como, pela falta de levantamentos, necessário para o deslinde do 
defeito. 

Mediante esses argumentos, requer que o auto de infração, em epígrafe, 
seja julgado improcedente. 

 
Adveio a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de 

infração em litígio. Entendeu a julgadora monocrática que o mencionado 
levantamento consta da página 4, dos autos. 

 
Fundamentou ainda que o ilícito fiscal descrito é relativo ao estorno do 

crédito presumido aproveitado a maior, e em desacordo com o disposto na cláusula 
primeira do TARE 1.504/2004, conforme demonstrado na planilha anexo ao auto de 
infração, não se tratando de ICMS de transporte, como alegado pela impugnante. 

A notificação da sentença de primeira instância foi efetuada, em 
12/6/2012, por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de página 150, 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 152 a 156, 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. 
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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 
 
 

Inicialmente, importa afastar as seguintes preliminares de nulidade 
arguidas em sessão: 

  
a) pela Recorrente: 
 
1. 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; 

 
2. Nulidade do auto de infração por deixar de constar no campo destinado 

ao dispositivo legal infringido o art. 46, §§ 1o e 2o, da Lei 1.287/2001. 
 
b) pelo conselheiro João Gabriel Spicker: 
 
1. Nulidade do auto de infração por falta de documentos comprobatórios 

conforme determina o inciso IV, do art. 35, da Lei 1.288/2001; 
 
2. Nulidade do auto de infração por não indicar corretamente a legislação 

infringida e por considerar que a indicada não define claramente a infração 
cometida. 

 
Análise. 
 
Na hipótese, não se configura a preliminar indicada no item a.1  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 do Código Tributário Nacional - CTN. Por outro lado, tal discussão 
se encontra totalmente pacificada no âmbito deste Contencioso Administrativo-
Tributário - CAT. 
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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 direção, o mencionado art. 142 assim prescreve: 

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. 
(original sem grifo) 

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

 
Diferente não é quanto à preliminar anunciada no item a.2  que, em 

essência, confunde-se com a do item b.2 , por isso, ambas serão analisadas 
concomitantemente. 

 
Veja-se o teor do art. 46, §§ 1o e 2o, da Lei 1.287/2001: 

 
Art. 46.  Constitui infração toda ação ou omissão do contribuinte, 
responsável ou intermediário de negócios que importe em 
inobservância de normas tributárias, especialmente das contidas nos 
arts. 44 e 45. 
 
§ 1o Quem, de qualquer modo, concorra para a infração por ela se 
responsabiliza, na medida da sua participação. 
 
§ 2o A responsabilidade por infração às normas do ICMS independe 
da intenção do contribuinte, responsável ou intermediário de 
negócios, e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da ação 
ou omissão. 

 
A própria leitura do mencionado texto já é suficiente para a conclusão de 

que ele é meramente indicativo de que a “inobservância de normas tributárias”, 
especialmente as contidas nos arts. 44 e 45 constitui infração à legislação tributária. 

 
Essas são as condições expressas no precitado art. 46, relativamente, às 

obrigações e vedações impostas aos contribuintes, cuja inobservância configura em 
infração tributária. 

 
Pergunto : qual foi o deslize praticado pelo contribuinte para ser autuado 

pelo Fisco? 
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Respondo : o deslize cometido pelo sujeito passivo foi infringir o inciso 
XVIII do citado art. 45, a seguir transcrito. Portanto, esse é o artigo que qualifica de 
maneira insofismável e sem necessidade de complemento a infração por ele 
cometida ao aproveitar a maior crédito de ICMS: 
 

Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
 
XVIII – aproveitar créditos do imposto em desacordo com a 
legislação tributária; (original sem grifo) 
 

Ao revés, é oportuno ressaltar que o auto de infração consigna no seu 
contexto que, além de praticar o ato infringente, o contribuinte ainda estaria 
“infringindo a cláusula primeira do TARE no 1504/05”, o qual constitui uma norma 
complementar a ser obedecida por seu signatário, nos termos do art. 96 do CTN, 
que assim reza: 

 
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os 
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas 
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e 
relações jurídicas a eles pertinentes. 

 
Com efeito, a peça fiscal foi formalizada em estrita sintonia com as 

disposições expressas no anteriormente destacado art. 142 do CTN, e do art. 35, da 
Lei 1.287/2001, assinalando que a matéria tributável está correta e perfeitamente 
definida. 

 
Por último, o mencionado art. 35 nos conduz à preliminar ordenada no 

item b.1 , com base no inciso IV, do mesmo. 

Em que pese a irresignação do conselheiro João Gabriel Spicker não há 
como considerar que o trabalho executado pela autuante, corroborado por meio dos 
demonstrativos de cálculos dos tributos devidos e de outros elementos probantes, 
possa ser qualificado como embasado em falta de documentos comprobatórios.  

Noutras palavras: a mera insinuação de que a autuação está assentada 
em falta de provas não possui o poder de desconstituir as provas juntadas aos 
autos, aliás, a própria recorrente em nenhum momento, nem em sede de 
impugnação nem de recurso, logrou invocar ausência de documento comprobatório, 
e nem poderia ser diferente, pois, se assim entendesse caberia a ele instruir sua 
peça impugnatória com as provas do seu interesse, nos termos do inciso I do art. 45 
da Lei 1.288/2001, que assim preconiza: 

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

É importante ressaltar que as hipóteses de nulidade ADMITIDAS  pela Lei 
1.288/2001 são as contidas nos incisos I, II e III do art. 28, decorrentes de qualquer 
ato, despacho ou decisão tomada por autoridade incompetente para praticá-la, 
cerceamento de direito de defesa e erro de identificação do sujeito passivo. 
Vejamos: 
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Art. 28. É nulo o ato praticado: 
  
I – por autoridade não identificada, incompetente ou impedida; 
 
II – com cerceamento de defesa; 
 
III – por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária, nos casos de formalização do crédito tributário. 

 
Por outro lado, possíveis incorreções ou omissões do auto de infração, de 

que trata o § 3o do art. 35 da citada Lei, não importam em nulidade e só são 
sanadas, salvo se o sujeito passivo lhes der causa, quando prejudicar o direito de 
defesa do contribuinte. 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
§ 3o As incorreções ou omissões do auto de infração podem ser 
saneadas e não acarretam nulidade. 

 
Com efeito, não se vislumbra nos autos nenhum prejuízo ou indício que 

possa se revestir da figura de qualquer uma das três nulidades previstas pela Lei 
1.288/2001, conforme se comprova por meio da própria defesa apresentada pela 
impugnante, bem como das razões em que se fundamenta. 

 
Logo, é indiscutível que o mencionado instrumento de lançamento do 

tributo está formalizado com todos os requisitos previstos na “legislação tributária” 
para que possa repercutir seus efeitos e produzir eficácia irrestrita, porquanto não 
restou preterida nenhuma das formalidades exigidas para tal mister. 

 
Termos em que rejeito as preliminares, com a compreensão de que as 

arguidas nos itens b.1 e b.2 caso fossem acolhidas poderiam caracterizar uma 
situação ultra petita, haja vista que a própria recorrente não enxergou nos autos 
elementos que justificassem tais pedidos. 

 
Ainda nessa direção, a recorrente noticia em sede de impugnação a 

ocorrência de decadência, devido ao fato de que o questionado lançamento fiscal, 
referente ao exercício de 2007, deriva do auto de infração no 2009/002042, 
correspondente ao mesmo ano, julgado nulo por erro formal, na sessão de 
julgamento do dia 7/6/2011, conforme acórdão 072/2011, do qual se extrai a 
seguinte ementa: 

 
DIFERENÇA NA APURAÇÃO DO ICMS. INOBSERVÂNCIA DE 
CLÁUSULA DO TERMO DE ACORDO. TIPIFICAÇÃO GENÉRICA 
DA INFRAÇÃO – Nulo o auto de infração quando a tipificação não 
faz referência ao ilícito praticado. 

 
Posto isso, verifica-se que a anulação daquele lançamento fiscal é 

decorrente da existência de vício formal no processo no 2009/6640/002042. 
 
Portanto, esse segundo exame, relativo ao mesmo exercício fiscal, 

efetuado na modalidade de ofício, remete-nos à norma do inciso V do art.149 do 
CTN, quando se comprova omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente 
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obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Neste caso, o 
art.150, que trata do lançamento por homologação. 
 

Com efeito, a aferição do prazo decadencial dos lançamentos de ofício, 
por omissão de receita tributável, ou seja, os decorrentes de atos administrativos por 
meio dos quais a Administração aplica a legislação pertinente à matéria, obedece ao 
disposto no inciso I do art. 173 do CTN, que estabelece que o direito de a Fazenda 
Pública de constituir crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 
 

Tem o precitado artigo o seguinte teor: 
 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
 
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da 
data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário 
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento. 

 
Assim, toda vez que se realiza uma ação fiscal que importa o lançamento 

de ofício, o prazo decadencial será regido pelo disposto no art. 173, I, § único, do 
CTN. 

 
Corroboram esse entendimento as decisões transcritas a seguir. 

 
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CSLL. 
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO 
OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE RECEITA. OCORRÊNCIA. – 
Cuidando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, não 
havendo recolhimento, cabe ao Fisco proceder ao lançamento de 
ofício no prazo decadencial de 5 (cinco) anos, na forma estabelecida 
no art. 173, I, do Código Tributário Nacional. [...]” – Apelação não 
provida. AC 200483020006645 AC - Apelação Cível – 401557 – 
TRF5 – DJ – Data: 30/01/2008 - Página: 600 – Nº: 21 
 
“EMENTA: ... III – A decadência relativa ao direito de constituir 
crédito tributário somente ocorre depois de cinco anos, contados do 
exercício seguinte àquele em que se extinguiu o direito potestativo de 
o Estado rever e homologar o lançamento (CTN, art. 150, § 4º).” 
(STJ. REsp 58918/RJ. Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros. 1ª 
Turma. Decisão: 24/05/95. DJ de 19/06/95, p. 18.646.) 
 
“EMENTA: ... A decadência do direito de a Fazenda Pública constituir 
crédito tributário opera-se em conformidade com o art. 173, inciso I, 
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do CTN. [...]” (STJ. REsp 33914/RS. Rel.: Min. Geraldo Sobral. 2ª 
Turma. Decisão: 29/11/93. RSTJ, v. 55, p. 212. DJ de 07/02/94, p. 
1.161.) 
 

Desse modo, o termo inicial do prazo decadencial concernente aos fatos 
geradores ocorridos durante o exercício de 2007 ocorreria a partir de 1o de janeiro 
de 2013, motivo pelo qual o lançamento não se encontra revestido da figura da 
decadência. 
 

Feitas essas considerações, constato, portanto, a inocorrência de 
decadência do direito de a Fazenda Pública Estadual lançar, em 3/2/2012, o crédito 
tributário relativo a fato gerador sucedido no exercício de 2007, cuja ciência foi dada 
ao contribuinte em 13/2/2012.  

Em suas peças defensivas, a recorrente se restringe tão somente a 
questionar os aspectos formais do lançamento, pouco se importando com os fatos 
relevantes que propiciaram a exigência tributária decorrente de aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS. 

Ora, a apropriação de crédito de ICMS não prevista ou em desacordo 
com o disposto na “legislação tributária” constitui infração qualificada nos 
anteriormente citados arts. 44 e 45 da Lei 1.288/2001. 

Analisando os autos, nota-se que em nenhum momento, a autuada 
conseguiu comprovar a inocorrência dos fatos que deram origem ao lançamento do 
crédito tributário. Nos dois momentos – o da impugnação e o do recurso – em que 
lhe foi facultada a oportunidade de apresentar provas que pudessem ilidir a ação 
fiscal, a recorrente ficou apenas no campo das alegações, desrespeitando as 
normas do precitado o art. 45, I, da Lei 1.288/2001. 

 
Nesse cenário, ao teor do contido nos autos, são inquestionáveis as 

infrações descritas na peça fiscal. O sujeito passivo, à evidência, apropriou no livro 
de registro de apuração do ICMS, durante o exercício de 2007, crédito presumido a 
maior, calculado em desconformidade com o disposto na cláusula primeira do TARE 
1.504/2004. 

 
No “ANEXO II - Demonstrativo dos estornos de outros créditos do campo 

006 do Liv. Apur. Referente ao Crédito Presumido [...]”, de página 4, certificado pelas 
operações de saídas perfeitamente identificadas por meio das cópias do livro de 
registro de saídas do próprio contribuinte, de páginas 24 a 138, encontra-se 
devidamente comprovada de maneira ordenada e pormenorizada a diferença 
apropriada a maior pelo contribuinte, cujo levantamento detalha todos os elementos 
levados em consideração pela autuante para determinação do montante autuado, 
conforme se pode comprovar na reprodução a seguir: 
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ANEXO II - Demonstrativo dos estornos de outros créditos do campo 006 do Liv. Apur. Referente ao Crédito Presumido, Conforme 
cláusula 1ª do TARE Nº. 1504/2004 do Boiforte Frigoríficos Ltda. 
Período - de maio a Dezembro de 2007 
 

 1- LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS - BOIFORTE FRIGORÍFICO S LTDA 

2- LIV. APUR. DO ICMS -
BOIFORTE (OUTROS 
CRÉDITOS DO CAMPO-
006) 

Mês 
Base de Cálculo 

saídas R$ 
 Tipos de operações 

Alíquota ICMS 
na saída 

Valor ICMS 

Crédito Presumido   TARE nº. 
1504/04. Aprov.p/ Contrib. 

Campo-006- do Liv. Apur. do 
ICMS. 

Maio/07 407.942,01 Vendas Internas 17% 69.350,22 
1.910.933,78 Maio/07 705,84 Vendas Interestaduais 17% 120,00 

Maio/07 17.263.173,80 Vendas Interestaduais 12% 2.071.580,86 
Total 17.671.821,65     2.141.051,08 1.910.933,78 
Julho/07 343.520,91 Vendas Internas 17% 58.398,57 

2.059.560,72 Julho/07 1.051,81 Vendas Interestaduais 17% 178,81 
Julho/07 19.492.371,99 Vendas Interestaduais 12% 2.339.084,27 
Total 19.836.944,71     2.397.661,65 2.059.560,72 
Agosto/07 498.309,45 Vendas Internas 17% 84.712,73 

2.161.279,48 Agosto/07 928,05 Vendas Interestaduais 17% 157,78 
Agosto/07 20.364.785,46 Vendas Interestaduais 12% 2.443.774,66 
Total 20.864.022,96       2.161.279,48 
Setembro/07 462.343,58 Vendas Internas 17% 78.598,47 

1.853.156,14 
Setembro/07 17.554.480,85 Vendas Interestaduais 12% 2.106.537,55 
Total 18.016.824,43     2.185.136,02 1.853.156,14 
Novembro/07 569.279,02 Vendas Internas 17% 96.777,56 

1.939.125,90 Novembro/07 41.359,38 Vendas Interestaduais 17% 7.031,09 
Novembro/07 17.995.863,29 Vendas Interestaduais 12% 2.164.259,87 
Total 18.606.501,69     2.268.068,52 1.939.125,90 
Dezembro/07 711.425,25 Vendas Internas 17% 120.942,53 

2.030.509,39 Dezembro/07 8.288,38 Vendas Interestaduais 17% 1.409,02 
Dezembro/07 18.729.556,31 Vendas Interestaduais 12% 2.247.546,76 
Total 19.449.269,94     2.369.898,31 2.030.509,39  
Total do ano 114.445.385,38     11.361.815,58 9.924.056,02 

DADOS LEVANTADOS PELO FISCO 

Base de Cálculo 
Das Saídas 

Cálculo do Crédito Presumido (Cláusula 1ª 
do tare 1.504/04) 

(=) Valor do Crédito 
Presumido Devido pelas 

Saídas do Boiforte 

*Estorno do Crédito 
Presumido 

Aproveitado a Maior 

Diferença do 
ICMS a 
Recolher 

407.942,01 Valor das vendas internas X 15% 61.191,30 

123.319,22 123.319,22 
705,84 Valor das vendas interestaduais X 15% 105,88 

17.263.173,80 Valor das vendas interestaduais X 10% 1.726.317,38 
17.671.821,65   1.787.614,56 123.319,22 123.319,22 

343.520,91 Valor das vendas internas X 15% 51.528,14 
58.637,61 

58.637,61 
1.051,81 Valor das vendas interestaduais X 15% 157,77   

19.492.371,99 Valor das vendas interestaduais X 10% 1.949.237,20   
19.836.944,71   2.000.923,11 58.637,61 58.637,61 

498.309,45 Valor das vendas internas X 15% 74.746,42 

49.915,30 49.915,30 
928,05 Valor das vendas interestaduais X 15% 139,21 

20.364.785,46 Valor das vendas interestaduais X 10% 2.036.478,55 
20.864.022,96   2.111.364,18 49.915,30 49.915,30 

462.343,58 Valor das vendas internas X 15% 69.351,54 
28.356,51 28.356,51 

17.554.480,85 Valor das vendas interestaduais X 10% 1.755.448,09 
18.016.824,43   1.824.799,63 28.356,51 28.356,51 

569.279,02 Valor das vendas internas X 15% 85.391,85 

47.943,81 

47.943,81 
41.359,38 Valor das vendas interestaduais X 15% 6.203,91   

17.995.863,29 Valor das vendas interestaduais X 10% 1.799.586,33   
18.606.501,69   1.891.182,09 47.943,81 47.943,81 

711.425,25 Valor das vendas internas X 15% 106.713,79 

49.596,71 49.596,71 
8.288,38 Valor das vendas interestaduais X 15% 1.243,26 

18.729.556,31 Valor das vendas interestaduais X 10% 1.872.955,63 

19.449.269,94   1.980.912,68 49.596,71 49.596,71 

114.445.385,38   11.596.796,25 357.769,16 357.769,16 
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Por oportuno, cabe destacar que a condição admitida para o contribuinte 
se creditar é a prevista na citada cláusula primeira do TARE 1.504/2004, cuja 
possibilidade exige a demonstração individualizada do montante que compõe o total 
do creditamento por ele praticado, como prova de que o respectivo crédito não 
ultrapasse o valor permitido pela legislação, o que não se vislumbra no caso 
concreto. Eis o conteúdo da referida cláusula primeira: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Em substituição ao regime ao regime 
normal de escrituração e apuração do imposto sobre operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, a ACORDADA poderá creditar-se: 

 
I – 23% do valor das operações de saídas internas, de mercadorias 
tributadas a 25%; 
II - 15% do valor das operações de saídas internas, de mercadorias 
tributadas a 17%; 
III - 10% do valor das operações interestaduais de saídas de 
mercadorias tributadas; 
IV - 10% do valor das operações de saídas internas, de mercadorias 
com carga tributária de 12%; 
V – 5% do valor das operações de saídas, de mercadorias com carga 
tributária de 7%. 

 
Assim, em decorrência da falta de observação da mencionada norma, a 

autoridade fiscal constatou o aproveitamento a maior do crédito presumido 
devidamente apontado no precitado demonstrativo do crédito tributário constituído, 
que subsidia o auto de infração. 

Por outro lado, na hipótese de divergências dos valores exigidos, caberia 
ao autuado demonstrá-las detalhadamente, ônus do qual se desincumbiu.  

Reportando aos termos da defesa, a recorrente, em essência, se limita, 
em sede de recurso, a insistir nas teses de: a) “[...] permissividade de 
aproveitamento do crédito de ICMS referente ao transporte do ICMS das operações 
posteriores a entrada da matéria prima no frigorífico.” e de: b) ausência de “[...] 
levantamentos, necessários para o deslinde do defeito”. 

 
A hipótese de permissividade de aproveitamento de “[...] ICMS referente 

ao transporte [...]” é equivocada e estranha ao presente lançamento fiscal, pois o 
questionado auto de infração não exige ICMS proveniente de operações de 
transporte de mercadorias como se pode comprovar por meio do demonstrativo 
acima transcrito; o estorno é decorrente de crédito PRESUMIDO de ICMS 
aproveitado acima do limite definido pela legislação. 

 
Quanto à tese de falta de levantamento, igualmente não se sustenta 

porque a presença do “ANEXO II - Demonstrativo dos estornos de outros créditos 
[...]”, de página 4, é a peça na qual está demonstrada a origem do crédito tributário, 
que nada mais é do que o próprio instrumento utilizado pela autante para efetuar o 
levantamento da diferença aproveitada a maior pelo sujeito passivo, em consonância 
com o inciso IV do art. 35 da Lei 1.288/2001, do qual se extrai: 
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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. 

 
De outra forma, por mais que se tente obter elementos comprobatórios 

com atributos suficientemente capazes de embasar as alegações da defesa, 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 autuada 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. 

 
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 “crédito presumido conf. TARE 1504/2004”, 
conforme demonstrado nos autos. 

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

aproveitamento de crédito 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.  
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§ 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: 
[...] 
 
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 2012/000106 [...]”. 
 

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 o disposto em lei. 

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

formalizada por meio do documento, de páginas 2 e 3, 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 as preliminares arguidas e nego provimento ao recurso 
voluntário. 

 
É como voto. 

 
 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: 
 
a) por unanimidade, rejeitar as seguintes preliminares arguidas pela 

Recorrente: 
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1. 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; 

 
2. Nulidade do auto de infração por deixar de constar no campo destinado 

ao dispositivo legal infringido o art. 46, §§ 1o e 2o, da Lei 1.287/2001;  
 
b) por maioria, rejeitar as seguintes preliminares arguidas pelo 

conselheiro João Gabriel Spicker: 
 
1. Nulidade do auto de infração por falta de documentos comprobatórios 

conforme determina o inciso IV, do art. 35, da Lei 1.288/2001; 
 
2. Nulidade do auto de infração por não indicar corretamente a legislação 

infringida e por considerar que a indicada não define claramente a infração 
cometida. 

 
No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, 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 2012/000106 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 357.769,16 (trezentos e cinquenta e sete mil e setecentos e sessenta e nove 
reais e dezesseis centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O 
conselheiro João Gabriel Spicker votou pela improcedência do auto de infração.  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 João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 19 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. 

 
 
 
 
 



 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE 

 
 
ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
 

Tratam os autos de aproveitamento a maior de créditos de ICMS, no valor 
de R$ 357.769,16 (trezentos e cinqüenta e sete mil setecentos e sessenta e nove 
reais e dezesseis centavos)
livro de apuração do ICMS.

 
Ao manusear e analisar os autos em questão, eis que nos é apresentado 

que o mesmo reclama ICMS, porém sem demonstrar documentalmente o referido 
crédito que supostamente foi apr
documentos de onde foram extraídos os valores reclamados.

 
Ao atentarmos para o histórico do auto de infração o mesmo fala em 

aproveitamento de créditos presumidos a maior no livro de apuração de ICMS, 
porém, não encontramos no processo cópias do livro de apuração de ICMS 
referente ao exercício de 2007, mas sim o 
apuração do ICMS do exercício de 2006, sendo que o mesmo não serve como prova 
no caso em tela.  

 
O conselheiro relator e os demais conselheiros que o acompanharam no 

voto pela procedência do auto de infração enten
autos o livro de registro de saídas, o mesmo supria a ausência do livro de apuração, 
com toda vênia penso ser equivocado tal entendimento.

 
Somente é possível de se comprovar que houve aproveitamento de 

créditos presumidos por meio do livro de apuração do ICMS, tanto é que o próprio 
histórico do auto de infração vem a confirmar tal afirmação, vejamos o que narra o 
histórico: “O contribuinte aproveitou a maior o crédito de ICMS no valor de [...], 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

172 /2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.079 

2012/6640/500050 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000106 

BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.027.047-2 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

DECLARAÇÃO DE VOTO DO CONSELHEIRO JOÃO GABRIEL SPICKER

Tratam os autos de aproveitamento a maior de créditos de ICMS, no valor 
de R$ 357.769,16 (trezentos e cinqüenta e sete mil setecentos e sessenta e nove 
reais e dezesseis centavos) quando se creditou do crédito presumido a maior no 
livro de apuração do ICMS. 

Ao manusear e analisar os autos em questão, eis que nos é apresentado 
que o mesmo reclama ICMS, porém sem demonstrar documentalmente o referido 
crédito que supostamente foi aproveitado à maior, como consta da inicial, ou seja, os 
documentos de onde foram extraídos os valores reclamados. 

Ao atentarmos para o histórico do auto de infração o mesmo fala em 
aproveitamento de créditos presumidos a maior no livro de apuração de ICMS, 
porém, não encontramos no processo cópias do livro de apuração de ICMS 
referente ao exercício de 2007, mas sim o que encontramos foi o livro de registro de 
apuração do ICMS do exercício de 2006, sendo que o mesmo não serve como prova 

O conselheiro relator e os demais conselheiros que o acompanharam no 
voto pela procedência do auto de infração entenderam, como se fazia presente nos 
autos o livro de registro de saídas, o mesmo supria a ausência do livro de apuração, 
com toda vênia penso ser equivocado tal entendimento. 

Somente é possível de se comprovar que houve aproveitamento de 
por meio do livro de apuração do ICMS, tanto é que o próprio 

histórico do auto de infração vem a confirmar tal afirmação, vejamos o que narra o 
histórico: “O contribuinte aproveitou a maior o crédito de ICMS no valor de [...], 
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TRIBUTÁRIO 
CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA 

PÚBLICA ESTADUAL 

DO CONSELHEIRO JOÃO GABRIEL SPICKER  

Tratam os autos de aproveitamento a maior de créditos de ICMS, no valor 
de R$ 357.769,16 (trezentos e cinqüenta e sete mil setecentos e sessenta e nove 

quando se creditou do crédito presumido a maior no 

Ao manusear e analisar os autos em questão, eis que nos é apresentado 
que o mesmo reclama ICMS, porém sem demonstrar documentalmente o referido 

oveitado à maior, como consta da inicial, ou seja, os 

Ao atentarmos para o histórico do auto de infração o mesmo fala em 
aproveitamento de créditos presumidos a maior no livro de apuração de ICMS, 
porém, não encontramos no processo cópias do livro de apuração de ICMS 

que encontramos foi o livro de registro de 
apuração do ICMS do exercício de 2006, sendo que o mesmo não serve como prova 

O conselheiro relator e os demais conselheiros que o acompanharam no 
deram, como se fazia presente nos 

autos o livro de registro de saídas, o mesmo supria a ausência do livro de apuração, 

Somente é possível de se comprovar que houve aproveitamento de 
por meio do livro de apuração do ICMS, tanto é que o próprio 

histórico do auto de infração vem a confirmar tal afirmação, vejamos o que narra o 
histórico: “O contribuinte aproveitou a maior o crédito de ICMS no valor de [...], 
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quando se creditou do crédito presumido a maior no livro de apuração do ICMS “ 
(grifo nosso). 

  
Os nobres conselheiros, entenderam que não havia a necessidade do livro 

de apuração de ICMS do exercício de 2007 estar anexo a este processo, pois o 
mesmo também fazia provas e estava anexo em outro processo, entenderam que tal 
situação era suficiente para a tomada da decisão, porém há que se atentar que não 
existe nos autos em questão qualquer menção para se tomar como prova 
emprestada os documentos anexos ao outro processo.  

 
Por outro lado não é permissível a tomada da prova emprestada estando o 

processo em julgamento a nível de segundo grau. 
 
Entendo que no caso em tela houve grave agressão ao artigo 35, inciso IV 

da Lei 1.288/2001, pois o mesmo é taxativo ao dizer que o auto de infração deve ter 
em anexo os documentos comprobatórios dos fatos, vejamos o que diz o referido 
dispositivo: 

 

 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.( grifo nosso) 
 

Assim sendo, com todo respeito que me é possível dispensar aos nobres 
conselheiros devo discordar do entendimento dos mesmos por uma questão de 
justiça e de aplicabilidade da legislação. 
 

Pelo que me foi exposto, votei em preliminar pela nulidade do auto de 
infração, ultrapassado esta fase entendi que o auto de infração deveria ser 
declarado improcedente. 
 

É como o voto.  
 

 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro  


