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RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito 
de infração no 2012/003674, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inicial, referente à exigência de ICMS, pela constatação de aproveitamento 
indevido de créditos de ICMS no exercício de 2007.

 
Foram anexados aos autos solicitação para intimação por meio de AR, fls. 

04, Levantamento Básico do ICMS, fls. 05/06, GIAM, fls. 07/09, Boletim de 
Ocorrência, fls. 10 e DIF 2008, fls. 11/13.

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal, apresentand

impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 15/16):
 

Que, preliminarmente, houve cerceamento do direito de defesa, 
tendo em vista que até a data de sua impugnação não tinha recebido 
a documentação entregue ao autor do lançamento para re
fiscalização, apresentando como prova o protocolo de entrega da 
documentação, fls. 17, devidamente assinado; que em manifestação 
ao despacho do autor do lançamento, fls. 22/23 apresentada em 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO
CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NA LEI 1.303/2002

Não prevalece a exigência tributária quando o aproveitamento 
realizado pelo sujeito passivo for respaldado por le

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/003674, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inicial, referente à exigência de ICMS, pela constatação de aproveitamento 
indevido de créditos de ICMS no exercício de 2007. 

anexados aos autos solicitação para intimação por meio de AR, fls. 
04, Levantamento Básico do ICMS, fls. 05/06, GIAM, fls. 07/09, Boletim de 
Ocorrência, fls. 10 e DIF 2008, fls. 11/13. 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal, apresentand
impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 15/16):

Que, preliminarmente, houve cerceamento do direito de defesa, 
tendo em vista que até a data de sua impugnação não tinha recebido 
a documentação entregue ao autor do lançamento para re
fiscalização, apresentando como prova o protocolo de entrega da 
documentação, fls. 17, devidamente assinado; que em manifestação 
ao despacho do autor do lançamento, fls. 22/23 apresentada em 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO DE ICMS. 
CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NA LEI 1.303/2002. 

Não prevalece a exigência tributária quando o aproveitamento 
realizado pelo sujeito passivo for respaldado por lei. 

tributário por meio do auto 
2012/003674, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inicial, referente à exigência de ICMS, pela constatação de aproveitamento 

anexados aos autos solicitação para intimação por meio de AR, fls. 
04, Levantamento Básico do ICMS, fls. 05/06, GIAM, fls. 07/09, Boletim de 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal, apresentando 
impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 15/16): 

Que, preliminarmente, houve cerceamento do direito de defesa, 
tendo em vista que até a data de sua impugnação não tinha recebido 
a documentação entregue ao autor do lançamento para realização da 
fiscalização, apresentando como prova o protocolo de entrega da 
documentação, fls. 17, devidamente assinado; que em manifestação 
ao despacho do autor do lançamento, fls. 22/23 apresentada em 
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15/07/2013 alega que a documentação somente foi devolvida em 
08/03/2013 e que tal fato impossibilitou a analise das alegações 
levantadas no auto, comprovando inicialmente o cerceamento do 
direito de defesa; que, no mérito, já de posse da documentação 
chegou à conclusão de que o valor tido como “sem especificação e 
pressupostos de legitimidade” no valor de R$ 32.293,65 se refere a 
crédito presumido de 100%, quando das vendas de produtos 
beneficiados com tal crédito (milho) no período de 2007; que quanto 
à alegação do autor do lançamento de que os créditos lançados em 
“outros créditos” não estão devidamente determinados por erro no 
próprio programa da GIAM que em seu campo 6.2.1 detalhamento do 
campo “outros Créditos” aparece como origem do crédito “TARE”, 
mesmo utilizando a opção art. 3o, III, “a” da Lei no 1.303/02, fato que 
ao tentar transmitir a GIAM, impede a transmissão gerando uma 
mensagem de erro, conforme se observa nas telas anexas, 
referentes ao lançamento, geração e transmissão do arquivo da 
GIAM; que este erro já existia na época dos lançamentos em questão 
e repete-se até hoje; que o contribuinte não é passível de TARE, 
ficando assim impossibilitado de informar com precisão a origem do 
crédito em questão; que caracterizado o cerceamento do direito de 
defesa o levantamento fiscal e o auto de infração lavrado são nulos. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 87/91, aduz: 
 

Que rejeita a preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo, 
tendo em vista que não ficou caracterizado o cerceamento do direito 
de defesa, ao contrário o próprio sujeito passivo afirma em sua 
segunda impugnação nas suas razões de mérito que já de posse da 
documentação chegou à conclusão de que o valor tido como “sem 
especificação e pressupostos de legitimidade” no valor de R$ 
32.293,65 se refere a crédito presumido de 100%, quando das 
vendas de produtos beneficiados com tal crédito (milho) no período 
de 2007, citando o art. 3o, Inciso III, alínea “a”da Lei no 1.303/02 e 
junta cópia das notas fiscais de saídas no período e do livro de 
registro de saídas; que as suas próprias alegações e juntadas de 
documentos já comprovam que o seu direito de defesa não foi 
cerceado; que, no mérito, o período autuado é de 2007 e a 
documentação entregue ao autor do lançamento, para execução dos 
seus trabalhos, são referentes ao exercício de 2008 e dele constam 
relacionados apenas pasta com notas fiscais de entrada referente ao 
período de 2008 a 2012, cópia dos DIFs correspondentes, o que se 
entende serem também referentes ao período de 2008 a 2012, Livro 
de Registro de Ocorrência e blocos de notas modelo m4 – notas 26 a 
150 e nada mais; que os documentos principais para a execução do 
levantamento básico do ICMS do exercício de 2007, são as notas 
fiscais de entradas e saídas, livros de registros de entradas e saídas, 
bem como, o livro de apuração do ICMS, todos de 2007 e nenhum 
deles estão relacionados no protocolo de entrega juntado as fls. 17; 
que razão assiste ao sujeito passivo, ao afirmar que tal crédito se 
refere ao crédito presumido de 100%, quando das vendas 
interestaduais de milho no período de 2007, com fundamento no art. 
3o, Inciso III, alínea “a”, da Lei no 1.303/02; que o autor do 
lançamento apresentou cópia de notas fiscais, as fls. 21/40, no 
entanto estas são pertencentes aos exercícios de 2008 e 2009 e o 
exercício autuado é de 2007, já o sujeito passivo apresentou a 
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documentação acostada as fls. 57/78, referente ao exercício autuado 
(2007) e dela se verifica que o sujeito passivo no livro de registro de 
saídas, fls. 57, debitou as saídas interestaduais de milho a alíquota 
de 12%, resultando o valor de R$ 32.293,66 a título de ICMS 
debitado e com fundamento no art. 3o, Inciso III, alínea “a”, da Lei no 
1.303/02, o sujeito passivo tem direito ao crédito presumido de 100% 
do valor do ICMS, que é justamente o valor de R$ 32.293,66 e que 
conforme se observa da GIAM, fls. 07, no campo 6.2, o referido valor 
foi lançado no campo outros créditos, apenas que não foi 
especificado no campo 6.2.1 da GIAM; que comprovado nos autos 
que o sujeito passivo faz jus ao crédito estornado pelo autor do 
lançamento e que o mesmo não descumpriu obrigações previstas em 
lei e não infringiu o art. 45, inciso XVIII, da Lei no 1.287/01 c/c art. 
498 C do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.912/06, 
não é legítima a exigência tributária, não cabendo desta forma a 
penalização prevista no art. 48, inciso IV, alínea “e”, da Lei no 
1.287/01. 

 
Diante do exposto, julga improcedente o auto de infração nº 2012/003674 

absolvendo a autuada do valor de R$ 32.293,65 (trinta e dois mil, duzentos e 
noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), indicado no campo 4.11. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls.99) a empresa não 

se manifestou. 
 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 92/96, pede que seja 

confirmada a decisão em sentença proferida pela julgadora singular. 
 
Foi emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls.102), em 

conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota a 
manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 
autos à origem para providências legais. 

 
 

VOTO 
 
 
O auto de infração em análise refere-se ao aproveitamento indevido de 

crédito do ICMS no exercício de 2007. 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo, denota-se que faltaram 

elementos nos autos que comprovassem que autuada se aproveitou indevidamente 
de crédito tributário. 

 
A legislação utilizada pelo autuante para dar suporte à infração, art. 45, 

inciso XVIII, da Lei 1.287/01, estabelece que é vedado o aproveitamento do crédito 
do ICMS em desacordo com a legislação tributária. 

 
No caso em tela, deve ser observada a determinação legal prevista no art. 

3º, inciso III, alínea a, da Lei 1.303/02: 
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Art. 3 o É concedido crédito fiscal presumido nas operações 
realizadas por contribuintes cadastrados e estabelecidos neste 
Estado, nos percentuais de: 
  
III – cem por cento do valor do ICMS, devido nas operações de 
saídas interestaduais: 
  
a) realizadas, até 31 de dezembro de 2015, por produtores rurais, 
com algodão, amendoim, feijão, gergelim, girassol, mamona e 
mandioca, produzidos neste Estado, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 1.843 
de 08.11.07) 
 
Redação Anterior: (2) Lei 1.401 de 30.09.03. 
a) realizadas, até 31 de dezembro de 2015, por produtores rurais, 
com algodão, amendoim, feijão, gergelim, girassol, 
hortifrutigranjeiros, mamona, mandioca, milho, sorgo, tomate e frutas 
frescas, produzidos neste Estado, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 2o; (Redação dada pela Lei 1.401 de 30.09.03). 

 
Verifica-se que o contribuinte debitou suas saídas de milho a alíquota de 

12%, e com fundamento no art. 3º, inciso III, alínea “a”, da Lei 1.303/02, o sujeito 
passivo tem direito ao crédito presumido de 100% do valor do ICMS que é 
justamente o valor de R$ 32.293,66. 

 
Ora, a legislação tributária em nenhum momento vedou o aproveitamento 

de créditos ou autorizou o seu estorno na hipótese em que no seu lançamento nos 
livros fiscais ou até mesmo na GIAM não houvesse a informação de sua origem. 

 
Restou comprovado, que no presente caso a origem de referido 

aproveitamento é a previsão contida no art. 3º, inciso III, alínea a, da Lei 1.303/02, e 
a exigência para fruição do referido crédito presumido em vigor à época da lavratura 
do presente auto de infração é a prevista no parágrafo único do art. 2º da Lei 
1.303/02, e o sujeito passivo mais uma vez comprovou que as operações foram 
acobertadas por notas fiscais, conforme documento de fls.59/78. 

 
Sendo assim o sujeito passivo faz jus ao crédito estornado pelo autor do 

lançamento e que o mesmo não descumpriu obrigações previstas em lei. 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

já tem decisões sobre o assunto: 
 

ACÓRDÃO Nº: 068/2012 – EMENTA: ICMS. APROVEITAMENTO 
INDEVIDO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES TRIBUTADAS 
INTERESTADUAIS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 
– TARE. IMPROCEDENTE – Não prevalece a exigência tributária 
quando o aproveitamento de créditos realizado pelo sujeito passivo 
for respaldado por legislação vigente e Termo de Acordo. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou improcedente o auto de infração nº 2012/003674. 
 



Publicado no Diário Oficial no 4.325, de 26 de fevereiro de 2015 

 
 

5 

É como voto. 
 
 

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

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2012/003674 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
32.293,65 (trinta e dois mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e cinco 
centavos), referente ao campo 4.11. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Elena Peres Pimentel, Luiz 
Carlos Vieira, João Alberto Barbosa Dias, Valcy Barboza Ribeiro e Guilherme 
Trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de julgamento aos 28 dias do mês de 
novembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


