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ICMS. AUDITORIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 

GLOSA. RECURSO VOLUNTÁRIO. 
DA LEI 1.287/2001 – A apropriação indevida de crédito de ICMS configura infração 
instituída em lei. O direito de crédito de ICMS está 
operação ou prestação, bem como, à idoneidade do documento fiscal que as 
embase e que comprove o valor do imposto cobrado, nos termos do §1
da Lei 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. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. 
UNÂNIME. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Tratam os autos de 

primeira instância administrativa, de páginas 64 a 67, que julgou procedente o auto 
de infração no 2010/002508, de páginas 2 e 3.

 
A peça fiscal noticia que contra Calcário Cristalândia Ltda

16/12/2010, o referido auto de infração, para constituição do crédito tributário no 
valor de R$ 587,36 (quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), 
decorrente de apropriação indevida 
recolhimento de diferencial de alíquota em duplicidade no mês de fevereiro/2008 e 
apresentado no livro de apuração no mês de dezembro do mesmo ano (...)
o exercício de 2008, sendo invocada a previsão do inciso II do art. 44 da Lei 1.287, 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

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

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 §1

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

. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. 

Tratam os autos de recurso voluntário interposto contra sentença da 
primeira instância administrativa, de páginas 64 a 67, que julgou procedente o auto 

2010/002508, de páginas 2 e 3. 

A peça fiscal noticia que contra Calcário Cristalândia Ltda
16/12/2010, o referido auto de infração, para constituição do crédito tributário no 

587,36 (quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), 
decorrente de apropriação indevida “(...) de crédito de ICMS em função de um 

de diferencial de alíquota em duplicidade no mês de fevereiro/2008 e 
apresentado no livro de apuração no mês de dezembro do mesmo ano (...)
o exercício de 2008, sendo invocada a previsão do inciso II do art. 44 da Lei 1.287, 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

NDIA LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. AUDITORIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 
S. 32, §1o, 45, XVIII, 

A apropriação indevida de crédito de ICMS configura infração 
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 do art. 32 

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

. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. 

recurso voluntário interposto contra sentença da 
primeira instância administrativa, de páginas 64 a 67, que julgou procedente o auto 

A peça fiscal noticia que contra Calcário Cristalândia Ltda. foi lavrado, em 
16/12/2010, o referido auto de infração, para constituição do crédito tributário no 

587,36 (quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), 
“(...) de crédito de ICMS em função de um 

de diferencial de alíquota em duplicidade no mês de fevereiro/2008 e 
apresentado no livro de apuração no mês de dezembro do mesmo ano (...)”, durante 
o exercício de 2008, sendo invocada a previsão do inciso II do art. 44 da Lei 1.287, 
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de 28 de dezembro de 2001, combinado com o art. 3odo Decreto 2.845, de 14 de 
setembro de 2006. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 05/01/2011, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de página 15, 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 17 a 21, 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 crédito do ICMS estornado resulta de recolhimento em 

duplicidade efetuado pela impugnante no mês de fevereiro do mesmo ano e que o 
próprio autuante reconhece o direito à restituição, mas não admite a forma 
estabelecida pela empresa. 

 
Alega que não houve apropriação de crédito referente à operação 

anterior, cujo crédito resulta do recolhimento em duplicidade efetuado pela empresa 
no mês de fevereiro e restituído na escrita fiscal em dezembro de 2008. 

 
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 49, 

requalifica para art. 45, XVIII, da Lei 1.287/2001 c/c art. 3odo Decreto 2.845/2006, a 
infração consignada na peça fiscal, cuja ciência foi dada ao contribuinte, como 
dispõe o 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 53 a 57, 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 2010/002508, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário na sua integralidade, acrescido das cominações legais. 
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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 69 a 74, por meio do qual alega que não houve falta 
de recolhimento do imposto, nem aproveitamento indevido de crédito e que não 
existe pedido de restituição do indébito e requer 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 à apropriação de crédito de ICMS 

lançado diretamente no livro de Registro e Apuração do ICMS pelo contribuinte em 
desacordo com as normas que disciplinam esse procedimento, contidas na 
legislação tributária. 

 
Reportando à defesa da recorrente, em essência, se limita a mera 

retórica, na qual apresenta uma versão sem nenhuma sustentação ao afirmar que o 
TARE 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. 

 
Esforça-se para desqualificar a decisão singular, ao enfatizar que a 

sentença se caracteriza por excesso de preciosismo, ao afirmar que “o contribuinte 
tem direito à restituição, mas vai ser autuado e pu nido pelo fato de não ter 
escolhido o caminho correto para solicitar essa res tituição ”. 

 
Ao contrário do que a recorrente procura fazer crer, a julgadora tão-

somente indica os procedimentos previstos pela legislação tributária que deveriam 
orientar a conduta adotada pelo sujeito passivo para restituição do crédito de ICMS. 

 
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: 
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I – é instruída com os documentos em que se fundamentar; 
 

Isso, por si só, evidencia a dificuldade da recorrente para encontrar 
argumentos consistentes, capazes de validar o procedimento por ela adotado para 
apropriação do crédito de ICMS, de forma indevida. 

 
A autoridade autuante constatou o aproveitamento do crédito 

devidamente escriturado no livro Registro e Apuração do ICMS, conforme cópia de 
página 8, como mostra o extrato transcrito a seguir: 

 
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 IcmsPagto 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 

      

... 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 

 
O valor então escriturado foi utilizado 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 saldo credor no valor de R$482,70, transportado para o 
período seguinte. 

 
É indiscutível que a empresa autuada se apropriou de forma indevida do 

crédito do ICMS ora glosado, mediante o registro em seu livro Registro e Apuração 
de ICMS a título de “Crédito Icms Pagto Maior Ref.: 02/2008”, conforme 
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demonstrado nos autos, em flagrante desrespeito ao que determina a legislação 
atinente. 

 
Com efeito, 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. 

 
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. 

 
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 disciplinar 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. 

 
Neste sentido, 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. 
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Com efeito, caberia a recorrente o ônus de provar as suas alegações, ou 
seja, comprovar que o crédito do ICMS por ela aproveitado decorre de operações 
realizadas através de documentos fiscais idôneos. 

 
Por todos esses elementos, é indiscutível que a autuada se apropriou de 

créditos fiscais de ICMS de forma indevida, os quais foram objeto de glosa, efetuada 
por meio do contestado lançamento fiscal. 

 
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 a sentenciante que: “Diante do exposto, conheço da 

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

 2010/002508...”. 
 
A decisão singular até noticia que o contribuinte tem direito à restituição 

de indébito tributário, atendido os procedimentos previstos pela Lei 1.288/2001, 
inclusive, com a transcrição dos dispositivos correspondentes, por isso, não merece 
reparo. 

 
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. 

 
Pelo exposto, e diante de tão clara previsão legal, acolho parecer do 

representante da Fazenda Pública Estadual e nego provimento ao recurso voluntário 
para manter a decisão singular por seus próprios fundamentos. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu, no 

mérito, por unanimidade, conhecer do recurso, negar-lhe provimento, para julgar 
procedente o auto de infração no 2010/002508 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do ICMS no valor de R$ 587,36 (quinhentos e oitenta e sete reais e trinta 
e seis centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. 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 
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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 


