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ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO 

DE CRÉDITOS DO ICMS
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO 
nula a exigência tributária que não 
com a infração tipificada e o levantamento acostado aos autos.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário 
de infração 2013/000946, contra o sujeito passivo qualificado na peça inicial 
referente a aproveitamento indevido de créditos do ICMS relativo ao exercício de 
2008. 

 
Foram anexadas a

créditos e GIAM-ST e cópia das notas fiscais, fls. 04 
 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, fls. 56.
 
O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, 

intermédio de advogado devidamente constituído, alegando em sua impugnação (fls. 
57 a 64), em síntese, o seguinte:

 
O estabelecimento da Impugnante localizado no Distrito Federal está 
sendo autuado pela suposta falta de recolhimento do ICMS
operações com clie
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INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.395.644-8 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO 
DO ICMS. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE 

DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO E O LEVANTAMENTO FISCAL
nula a exigência tributária que não apresenta adequação do motivo da autuação 
com a infração tipificada e o levantamento acostado aos autos. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário 
de infração 2013/000946, contra o sujeito passivo qualificado na peça inicial 
referente a aproveitamento indevido de créditos do ICMS relativo ao exercício de 

Foram anexadas as cópias do resumo mensal dos aproveitamentos de 
ST e cópia das notas fiscais, fls. 04 a 54. 

O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, fls. 56.

O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, 
de advogado devidamente constituído, alegando em sua impugnação (fls. 

64), em síntese, o seguinte: 

O estabelecimento da Impugnante localizado no Distrito Federal está 
sendo autuado pela suposta falta de recolhimento do ICMS
operações com clientes localizados no Estado do Tocantins, pois 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO 
. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE O HISTÓRICO, O 

FISCAL. NULIDADE – É 
o motivo da autuação 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração 2013/000946, contra o sujeito passivo qualificado na peça inicial 
referente a aproveitamento indevido de créditos do ICMS relativo ao exercício de 

s cópias do resumo mensal dos aproveitamentos de 

O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, fls. 56. 

O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, por 
de advogado devidamente constituído, alegando em sua impugnação (fls. 

O estabelecimento da Impugnante localizado no Distrito Federal está 
sendo autuado pela suposta falta de recolhimento do ICMS-ST nas 

ntes localizados no Estado do Tocantins, pois 
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teria deduzido indevidamente valores de “ICMS Ressarcimento” sem 
a devida comprovação. 
 
Contudo, a dedução/lançamento a crédito de tais valores está 
respaldada na legislação do Estado do Tocantins, na medida em que 
estes créditos de ICMS estão relacionados com o denominado 
Programa Cheque Moradia. Citando o art. 9º, inciso XXIV, e § 2º, § 
5º, alínea “c”, e § 7º, do RICMS, aprovado pelo Dec. 2.912/2006. 
Citando ainda o acórdão 72/2010; 
 
Em razão do inúmero volume de operações da Impugnante, vem a 
mesma diligenciando em seus arquivos e com seus clientes para 
localizar os documentos fiscais, que serão em breve juntados aos 
autos. 
 
Esclarece a Impugnante que continua diligenciando em seus 
arquivos internos, bem como, com seus clientes, e em breve 
entregará a documentação comprobatória da legitimidade dos 
créditos de Cheque-Moradia que foram recebidos e utilizados para o 
abatimento dos valores devidos a título de ICMS-ST. 
 
Apresentou as notas fiscais referentes ao mês de agosto/2009, cujos 
valores das transferências dos cheques moradia totalizam R$ 
136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos reais), documentos 
às fls. 108 a 111. 
 
Ao final, requer a improcedência do lançamento do crédito. 
 

O processo foi devolvido ao autor do lançamento para manifestação, fls. 
84, tendo o mesmo emitido o despacho às fls. 86. 

 
Na ocasião, o agente do Fisco acatou os documentos apresentados pela 

defesa, considerando ser indevida a exigência do estorno de credito relativo ao mês 
de agosto/2009 no valor de R$ 136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos 
reais), ante a apresentação das notas fiscais de transferências dos cheques 
moradia. 

 
Ainda, manteve a exigência para os demais meses do ano de 2009, na 

importância de R$ 592.376,44 (quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e setenta 
e seis reais e quarenta e quatro centavos). 

 
O julgador de primeira instância, em sentença proferida às fls. 112 a 115, 

aduz; 
 

A demanda refere-se à exigência de estornos créditos do ICMS de 
cheques moradias, os quais foram recebidos e utilizados pela 
autuada para o abatimento dos valores devidos a título de ICMS-ST. 
 
No caso em questão, a autuada aproveitou os créditos do ICMS 
referente às transferências de cheques moradia, no entanto, por 
ocasião da auditoria, a mesma não apresentou os documentos que 
deram suporte aos lançamentos fiscais. 
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O sujeito passivo apresentou os documentos necessários para 
comprovar os aproveitamentos de parte dos créditos do ICMS, 
prevalecendo o estorno de crédito do ICMS relativo à parte não 
comprovada, realizado pela fiscalização. 
 
Nesse sentido, o direito do aproveitamento do crédito do ICMS fica 
condicionado à regularidade da documentação na conformidade do 
regulamento, conforme prevê o art. 32, § 1o, da Lei 1.287/2001: 
 
Também, o art. 45, inciso XVIII, 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. 

 
Diante do exposto, julgou procedente em parte o auto de infração nº 

2013/000946, nos seguintes termos: 
 
Campo 4.11 do auto de infração – condenando a autuada ao pagamento 

do ICMS no valor de R$ 592.376,44 (quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e 
setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), com a penalidade prevista no 
campo 4.15 mais os acréscimos legais e absolvendo do valor de R$ 136.800,00, 
(cento e trinta e seis mil e oitocentos reais), referente ao mês de agosto/2009, 
período em que o contribuinte apresentou os documentos fiscais por ocasião da 
impugnação do auto de infração. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 

recurso voluntário tempestivo, (fls. 121/127) a este Conselho, com os mesmos 
argumentos por ocasião da impugnação do auto de infração, juntando aos autos 
notas fiscais e termo de transferência de cheque moradia fls. 130 a 150. 

 
Tendo localizado grande parte da documentação que dá suporte ao 

crédito do ICMS efetuado, anexa ao presente, as notas fiscais e termos de 
transferências de cheques- moradias relacionadas às fls.130 a 192. 

 
Manifestou-se a Representação Fazendária, em parecer às fls. 194, 

afirmando ser o recurso legítimo e tempestivo. Não há preliminares. Foram 
carreadas aos autos a relação de notas fiscais de transferências de créditos do 
cheque-moradia no montante de R$ 569.216,00, logo, este valor deve ser deduzido 
do valor que ainda remanescia da reclamação inicial, qual seja, 592.376,44 – 
569.216,00. Disto resulta o valor de R$ 23.160,44 para os quais não trouxe 
documentos que atestem sua legitimidade. 

 
Desta forma, pediu que fosse mantida a reclamação tributária no valor de 

R$ 23.160,44 ao COCRE. 
 
Em cumprimento à nova redação dada pela Lei nº 1.288/2011, em 

conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001 o processo foi remetido à 
Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, foi emitido parecer pelo Procurador do 
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Estado, (fls. 195), onde adota a manifestação exposta pelo Representante 
Fazendário e determina o retorno dos autos à origem para providências legais. 

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O auto de infração em análise se refere ao recolhimento a menor do 

ICMS Substituição Tributária – ICMS-ST, no valor de R$ 592.376,44 (quinhentos e 
noventa e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), 
com a penalidade prevista no campo 4.15 mais os acréscimos legais e 
ABSOLVENDO do valor de R$ 136.800,00, (cento e trinta e seis mil e oitocentos 
reais), referente ao mês de agosto/2009, período em que o contribuinte apresentou 
os documentos fiscais por ocasião da impugnação do auto de infração referente à 
diferença na apuração do ICMS Substituição Tributária nas operações realizadas 
com contribuintes estabelecidos no estado do Tocantins, decorrentes de apropriação 
de créditos a título de ICMS de ressarcimento sem a devida comprovação, 
caracterizando no entendimento do autor recolhimento do ICMS ST a menor, relativo 
ao exercício de 2009. 

 
Visto, analisado e discutido os autos foi possível constatar que o auto de 

infração em epígrafe está dotado de nulidades, que impediram a análise do mérito. 
 
Notemos que o histórico do auto se refere à diferença na apuração do 

ICMS-ST, decorrente de aproveitamento de crédito sem a devida comprovação, 
resultando no recolhimento a menordo ICMS-ST relativo ao exercício de 2009.  

 
A infração tipificada pela autoridade autuante, qual seja art. 44, inciso IX, 

combinado com art. 45, inciso XVIII, da Lei 1.287/01, se refere a imposto retido e 
não recolhido, caracterizando assim infrações distintas, vejamos: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
IX – reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pela legislação. 
 
Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
 
XVIII – aproveitar créditos do imposto em desacordo com a 
legislação tributária. 

 
O Levantamento anexo aos autos se refere à DIF ICMS Ressarcimento, 

APROV_INDEVIDAMENTE. Onde não foram totalizados os valores de forma a 
configurar o valor originário indicado no campo 4.11 do auto de infração. No mesmo 
prisma, os documentos apresentados não perfazem com segurança o valor autuado, 
ficando alguns documentos que constam na GIA-ST (fls. 06; 23, por exemplo), que 
não foram considerados nos levantamentos. 
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Vejamos que não há correlação entre o histórico, a infração e o 
levantamento do auto de infração, motivo pelo qual foi arguida a preliminar de 
nulidade pelos motivos expostos acima, acolhida por maioria. 

 
O que ora se discute é um aproveitamento indevido de crédito que 

segundo o autor, não há previsão legal para o aproveitamento, por isso, a infração 
deve especificar de forma clara, o motivo da autuação. A ausência de documentos 
comprobatórios impossibilita a comprovação da regularidade da exigência fiscal, 
cujo ônus da prova, neste caso, cabe ao Fisco, nos termos do art. 142, do Código 
Tributário Nacional, CTN. Verbis: 

 
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) 
 

Nessa direção, somente a narração clara, objetiva e segura dos fatos e o 
conjunto dos documentos fiscais que deram origem aos cálculos constantes das 
planilhas juntadas aos autos, permitiriam o convencimento das ocorrências descritas 
na inicial. 

 
A presença das precitadas inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à 

nulidade do lançamento por defeito de estrutura e vício formal estampada, como já 
dito, pela divergência entre os elementos que compõem a peça básica e todos os 
documentos que serviram de provas na sustentação do feito, cuja harmonia é 
indispensável à correta configuração desse ato jurídico-administrativo. 

 
Desta forma, entendo que deve ser reformada a decisão de primeira 

instância para que seja julgado nulo o auto de infração, por não haver correlação 
entre o histórico da infração cometida com os dispositivos legais infringidos e o 
levantamento e extinto o processo sem julgamento de mérito. 

 
É como voto. 
 
 

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

acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por não haver correlação entre o 
histórico da infração cometida com os dispositivos legais infringidos e o levantamento 
fiscal, arguida pelo conselheiro relator e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O representante fazendário pede o refazimento dos trabalhos de auditoria, 
conforme prevê o Regimento Interno. O representante fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugeriu o refazimento dos 
trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Valcy Barboza Ribeiro, 
Ademar Andrade de Oliveira, Guilherme Trindade Meira Costa e Luiz Carlos da Silva 
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Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 06 dias do mês de fevereiro de 2015, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 


