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primeira instância administrativa
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16/12/2010, o referido auto 
valor de R$ 482,70 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), 
decorrente de apropriação indevida 
lançamento no livro de apuração do ICMS (ÍTE
anterior (...) relativo a janeiro/2009 (...)
invocada a previsão do inciso II do
combinado com o art. 3o 
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ICMS. AUDITORIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE 
. IMPROCEDÊNCIA. OFERECIMENTO DE PROVA 

DOCUMENTAL COM A IMPUGNAÇÃO – Exigência fiscal afastada mediante 
comprovação nos autos de que o valor do crédito de ICMS constituído é oriundo de 
saldo credor regularmente transportado do período anterior. A co

fato infringente implica a insubsistência da autuação.
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. UNÂNIME.

m os autos de recurso voluntário interposto contra
primeira instância administrativa, de páginas 65 a 68, que julgou

0/002507, de páginas 2 e 3. 

A peça fiscal noticia que contra Calcário Cristalândia Ltda
, o referido auto de infração, para constituição do crédito 

482,70 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), 
decorrente de apropriação indevida “(...) de crédito de ICMS 
lançamento no livro de apuração do ICMS (ÍTEM 009 – saldo credor do período 

relativo a janeiro/2009 (...)”, durante o exercício de 2009
inciso II do art. 44 da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001, 
 do Decreto 2.845, de 14 de setembro de 2006

Publicação no Diário Oficial no 3.685, 03 de agosto de 2012 

1 

 

TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

NDIA LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

INOCORRÊNCIA DE 
OFERECIMENTO DE PROVA 

Exigência fiscal afastada mediante 
comprovação nos autos de que o valor do crédito de ICMS constituído é oriundo de 
saldo credor regularmente transportado do período anterior. A configuração de 

fato infringente implica a insubsistência da autuação. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

. UNÂNIME. 

contra sentença da 
que julgou procedente o auto 

Calcário Cristalândia Ltda. foi lavrado, em 
para constituição do crédito tributário no 

482,70 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), 
 proveniente de um 

saldo credor do período 
”, durante o exercício de 2009, sendo 

de dezembro de 2001, 
setembro de 2006. 
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A notificação do lançamento foi efetuada, em 05/01/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de página 13, nos termos do art. 22, I, da Lei 
1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 

apresenta impugnação ao lançamento, páginas 15 a 19, por meio da qual argui que 
se trata de acusação sob presunção de que a empresa teria descumprido a 
legislação tributária, especificamente, os artigos citados. 

 
Alega ainda que é detentora de regime especial celebrado com a 

Secretaria da Fazenda mediante o Termo de Acordo de Regime Especial, TARE no 
1.400/2003, o qual estabelece a forma de escrituração e apuração do ICMS em 
substituição ao regime normal, cujas regras foram definidas pela Lei 1.385/2003. 

 
Ressalta que o saldo credor do ICMS constante do mês de janeiro/2009 é 

resultado do lançamento de crédito do mês anterior, dezembro/2008, já autuado pela 
fiscalização através do auto de infração no 2010/002508, configurando-se 
duplicidade de lançamento. 

 
Por fim, requer que seja o referido auto de infração desconstituído, 

julgando-o improcedente. 
 
A julgadora de primeira instância, por força do disposto no § 3o do art. 35 

da Lei 1.288/2001, retorna os autos à agência de atendimento para retificação do 
dispositivo relativo à infração tipificada, bem como intimação do sujeito passivo para 
sanar a incapacidade processual e corrigir a impugnação apresentada, nos termos 
do art. 21, da mesma lei, haja vista que a mesma foi subscrita por pessoa que não 
possui capacidade processual. 

 
Assim, o autuante, através do Termo de Aditamento, de página 50, 

requalifica para art. 45, XVIII, da Lei 1.287/2001 c/c art. 3o do Decreto 2.845/2006, a 
infração consignada na peça fiscal, cuja ciência foi dada ao contribuinte, nos termos 
do art. 22, I, da Lei 1.288/2001. 

 
O referido termo aditivo ensejou abertura de prazo à autuada que, 

oportunamente, apresenta nova impugnação subscrita por representante legal 
habilitado nos autos, conforme páginas 52 a 56, por intermédio da qual ratifica os 
argumentos expostos na inicial. 

 
Adveio a decisão de primeira instância. A julgadora monocrática 

conheceu da impugnação, negou-lhe provimento e julgou procedente o Auto de 
Infração no 2010/002507, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário na sua integralidade, acrescido das cominações legais. 

 
A sentenciante fundamentou sua decisão afirmando que “(...) o 

contribuinte não pode se aproveitar de valores pagos em duplicidade sem antes 
observar o rito processual estabelecido pela legislação tributária (...)”. 

 
Subindo os autos ao exame deste conselho, a recorrente protocoliza 

recurso voluntário, de páginas 70 a 75, por meio do qual alega que não houve por 
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parte da recorrente apropriação de crédito referente à operação anterior, cujo crédito 
resulta do recolhimento em duplicidade; que não existe nenhum mandamento na 
legislação que determina que a “única forma de buscar o ressarcimento dos valores 
pagos indevidamente é através do processo de repetição do indébito”, e que apenas 
tentou fazer essa correção em seus registros fiscais. 

 
Finalmente, requer a reforma da decisão singular e que seja julgada 

improcedente a autuação fiscal, ora contestada. 
 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 

páginas 77 a 79, propugnou pela manutenção da decisão monocrática. 
 
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 ao estorno de crédito de ICMS 

proveniente de saldo credor apurado no livro de Registro e Apuração do ICMS 
durante o mês de janeiro de 2009. 

 
A recorrente em sua defesa afirma que o TARE no 1.400/2003 veda a 

utilização de crédito de ICMS destacado em nota fiscal de aquisição, nada 
mencionando sobre outros créditos de direito do contribuinte, inclusive indébito, 
garantia constitucional aos contribuintes. 

 
Ressalta ainda que o “O saldo credor do ICMS constante do mês de 

Janeiro/2009 é resultado do lançamento de crédito do Mês anterior, Dezembro/2008, 
já autuado pela fiscalização, através do lançamento de crédito tributário no 
2010/002508, configurando-se duplicidade de lançamento.” 

 
A julgadora monocrática traçou o arcabouço de suas razões decisórias 

sob a ótica da procedência do lançamento da exigência fiscal por considerar que: “O 
aproveitamento indevido é decorrente de saldo credor inexistente em dezembro de 
2008 transportado para o mês de janeiro de 2009. Por sua vez, o referido saldo 
credor do final do exercício de 2008 é proveniente de um recolhimento em 
duplicidade do ICMS diferencial de alíquota no mês de fevereiro de 2008 e lançado 
no livro de registro de apuração do ICMS no mês de dezembro do mesmo exercício.” 

 
Segue nessa linha argumentando que: “Caso este valor pago em 

duplicidade não tivesse sido lançado no mês de dezembro/08, a apuração mensal 
daria um imposto a recolher no valor de R$ 104,66 (fls. 36), motivo pelo qual o saldo 
credor foi considerado inexistente.” 

 
Inicialmente, importa refletir-se que o fato gerador do imposto ora exigido 

ocorreu no exercício de 2009, precisamente, no mês de janeiro, e pode até ser 
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decorrente de fatos havidos no exercício anterior, mas são resultantes de 
ocorrências distintas que não se misturam por força do disposto na alínea c do inciso 
I do art. 35 da Lei 1.288/2001, que assim reza: 

 
Art. 35.O Auto de Infração: 
 
I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência ; (original sem grifo) 

 
Dessa forma, equivoca-se a sentenciante ao fundamentar sua decisão na 

tese de que “(...) o saldo credor do final do exercício de 2008 é proveniente de um 
recolhimento em duplicidade do ICMS diferencial de alíquota no mês de fevereiro de 
2008 e lançado no livro de registro de apuração do ICMS no mês de dezembro do 
mesmo exercício.” 

 
Com efeito, a referida escrituração fiscal produziu efeito somente naquele 

mês de dezembro de 2008, inclusive, em respeito ao princípio da verdade material, 
não se pode ignorar que o valor a que se refere a sentenciante foi objeto de 
exigência tributária, na importância de R$ 587,36, efetuada por meio do auto de 
infração no 2010/002508, constante do processo 2010/6190/500337, do qual ela 
própria proferiu sentença condenatória, em 17/02/2012, constante das páginas 64 a 
67, daqueles autos. 

 
Por disposição legal, os registros fiscais e contábeis obedecem à ordem 

cronológica e os fatos por eles registrados só produzem eficácia uma única vez, 
embora possam repercutir nos períodos seguintes. Aliás, atribuo a essa repercussão 
o lapso cometido pelo autuante e pela julgadora singular no momento da análise dos 
fatos envolvendo as duas matérias, ocorridas em exercícios diferentes. 

 
Por outro lado, a escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos 

nela registrados e comprovados por documentos hábeis, e, neste caso, 
erroneamente, a autoridade autuante considerou aproveitamento indevido de crédito 
de ICMS o valor legítimo do saldo credor final do mês de dezembro de 2008, 
corretamente transportado para o mês seguinte, ou seja, janeiro de 2009, como 
demonstra a cópia do livro Registro e Apuração do ICMS, de página 6, conforme 
extrato transcrito a seguir: 

 
REGISTO DE APURAÇÃO DO ICMS                            NR. DE ORDEM: 012-E 

EMPRESA: CALCÁRIO CRISTALÂNDIA LTDA 

INSC. EST.: 29.010.903-5 CNPJ(MF): 02.383.990/0001-10 FOLHA: 0004 

  MÊS/ANO REF: Janeiro/2009 

  
    

  

        ...............VALORES ................ 

... DEBITO DO IMPOSTO ................................... COLUNA AUXILIAR SOMAS 

001 - POR SAIDAS/PRESTAÇÕES COM DEBITO DO IMPOSTO   5.673,22 

002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) 0,00   

003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) 0,00 0,00 
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004 – SUBTOTAL 
 

  5.673,22 

  
   

    

... CRÉDITO DO IMPOSTO ................................. COLUNA AUXILIAR SOMAS 

005 - ENTRADAS /AQUISIÇÕES COM CREDITO DO IMPOSTO     

006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)     

Conforme (TARE 1.400/2003) 
 

4.994,23   

  
   

0,00 4.994,23 

007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) 0,00   

008 – SUBTOTAL 
 

0,00 4.994,23 

009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR   482,70 

010 - TOTAL 
  

  5.476,93 

  
   

    

... APURAÇAO DO SALDO.................................. COLUNA AUXILIAR SOMAS 

011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)     

012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)     

013 - IMPOSTO A RECOLHER 
 

  196,29 

014 - SALDO CREDOR A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO PERIODO   0,00 

 
Considerando que os fatos em análise estão intrinsicamente relacionados, 

revela-se importante a juntada de cópia do livro Registro e Apuração do ICMS, 
relativa ao mês de dezembro de 2008, constante da página 6, do processo 
2010/6190/500337, transcrita a seguir, a fim de subsidiar o exame da matéria: 
 

REGISTO DE APURAÇÃO DO ICMS                            NR. DE ORDEM: 011-E 

EMPRESA: CALCÁRIO CRISTALÂNDIA LTDA 

INSC. EST.: 29.010.903-5 CNPJ(MF): 02.383.990/0001-10 FOLHA: 033 

  MÊS/ANO REF: Dezembro/2008 

    

        ...............VALORES ................ 

... DEBITO DO IMPOSTO ................................... COLUNA AUXILIAR SOMAS 

001 - POR SAIDAS/PRESTAÇÕES COM DEBITO DO IMPOSTO   889,56 

002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) 0,00   

003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) 0,00 0,00 

004 - SUBTOTAL   889,56 

      

... CRÉDITO DO IMPOSTO ................................. COLUNA AUXILIAR SOMAS 

005 - ENTRADAS /AQUISIÇÕES COM CREDITO DO IMPOSTO     

006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)     

Conforme (TARE 1.400/2003) 784,90   

Crédito Icms Pagto Maior Ref.: 02/2008 587,36   

  0,00 1.372,26 

007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) 0,00   

008 - SUBTOTAL 0,00 1.372,26 

009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR   0,00 

010 - TOTAL   1.372,26 

      



Publicação no Diário Oficial no 3.685, 03 de agosto de 2012 
 

6 

... APURAÇAO DO SALDO.................................. COLUNA AUXILIAR SOMAS 

011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)     

012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)     

013 - IMPOSTO A RECOLHER     
014 - SALDO CREDOR A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO 
PERIODO   482,70 

 
Com razão a recorrente ao afirmar que a presente exigência tributária 

configura duplicidade de lançamento, cujos documentos por ela juntados, de páginas 
39 a 41, comprovam essa realidade. 

 
Como afirma a própria julgadora singular: se o valor de R$ 587,36, pago 

em duplicidade, não tivesse sido lançado no mês de dezembro de 2008, o resultado 
da apuração mensal indicaria imposto a recolher no valor de R$ 104,66, e não saldo 
credor final a ser transportado, como ocorreu. 

 
Vejamos a seguinte hipótese baseada nos valores constantes da 

apuração do ICMS relativa ao mês de dezembro de 2008: 
 

001 - POR SAIDAS/PRESTAÇÕES COM DEBITO DO IMPOSTO 889,56 
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)  
Conforme (TARE 1.400/2003) 784,90 
IMPOSTO A RECOLHER 104,66 

 
Logo, somando o valor de R$ 104,66 com o valor de R$ 482,70, ora 

exigido, tem-se o total de R$ 587,36, exatamente a importância exigida pelo 
precitado auto de infração 2010/002508, constante do processo 2010/6190/500337. 

 
Assim, do valor escriturado indevidamente no mês de dezembro de 2008, 

o Fisco realizou duas autuações, as quais totalizaram R$ 1.070,06. 
 
Portanto, fica configurada a duplicidade de constituição de crédito 

tributário decorrente de um único fato gerador. 
 
Diante do exposto, fica evidente que a autuação ora em debate foi 

praticada sem amparo legal, de modo que a peça fiscal não deve subsistir. 
 
Assim, pelas razões de fato e de direito apresentadas, conheço e dou 

provimento ao recurso voluntário, razão pela qual deixo de acolher o parecer do 
representante da Fazenda Pública Estadual para reformar a decisão de primeira 
instância e julgar improcedente o lançamento do crédito tributário efetuado por meio 
do auto de infração em litígio. 

 
É como voto. 
 
 

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

unanimidade, conhecer do recurso, dar-lhe provimento e reformando a decisão de 
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primeira instância, julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de 
infração no 2010/002507 para absolver o sujeito passivo da importância de R$ 
482,70 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), referente ao campo 
4.11. O Representante Fazendário Senhor 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, Agenor de Lima Filho 
e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de 
julho de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 02 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


