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ACÓRDÃO No 

 
115/2016 

PROCESSO No: 2011/6640/500117 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000380 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.232 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

BOIFORTE FRIGORÍFICOS LTDA 
29.027.047-2 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

 ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. LANÇAMENTO DE CRÉDITO 
PRESUMIDO A MAIOR. APROVEITAMENTO INDEVIDO. EXIGÊNCIA DO ICMS – 
PROCEDENTE. É legítima a exigência do ICMS decorrente de lançamento a maior 
de crédito presumido e em desacordo com a legislação tributária. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2011/000380 contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
exigindo ICMS decorrentes de aproveitamentos à maior de créditos presumidos 
lançados no Livro de Apuração do ICMS nos exercícios de 2008 e 2009, totalizando 
o valor de R$ 2.618.751,58, conforme auto de infração (fls. 02/05) e termos de 
aditamento (fls. 04/05 e 2.241/2.243). 

 
Foram anexados aos autos, termo de aditamento, os demonstrativos dos 

créditos tributários, relatório de arrecadação, relatório cheque moradia, cópias dos 
livros de Registros de Apuração do ICMS, cópia de notas fiscais avulsas, CDR 
contendo os livros fiscais, Anexo Único a Portaria SEFAZ nº 1.823/07 e solicitação 
para intimar por via postal (fls. 06/227). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração e do termo de 

aditamento por via postal e apresentou impugnação tempestiva alegando que houve 
equivoco da autuante por não considerar os DAREs  devidos com a alíquota de 2% 
e recolhidos em todo os períodos fiscalizados; que os levantamentos de auditoria 
consistiram na comparação quantitativa das mercadorias de entradas e saídas de 
qualquer estabelecimento sujeito a tributação pela ICMS; que existe falta de 
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parâmetro técnico da autuante, pois analisando os lançamentos feitos no 
levantamento existe um saldo credor que será motivo de pedido de restituição; que 
houve equivoco na capitulação da infração e não houve demonstrativos que 
caracterizassem os créditos tributários, causando nulidade do ato, conforme art. 28 
da Lei nº 1288/01, sendo citados o art. 35 da Lei nº 1288/01  e os Acórdãos 
485/2014;  012/2013; que admitindo tais vícios a busca da verdade real e a 
segurança jurídica estarão absolutamente condenadas a uma mera presunção 
abstrata e feitas com base em fatos controversos; que cabe ao autuante demonstrar 
por meio de documentação hábil a inadimplência da infração e requer a suspensão 
da exigibilidade dos créditos apurados, nos termos do art. 151 do CTN e por fim 
refere-se ao imposto pago a maior declarando o direito a restituição do indébito ou 
compensação e solicita a restituição em seu favor pela taxa Selic e a total 
improcedência do auto de infração, fazendo a juntada de Procuração, Relatório de 
arrecadação, DARES e Relatórios de ICMS  sobre o Frete (fls. 228/2.208). 
 

O processo foi devolvido por meio de despacho para revisão e 
manifestação e foram juntados Termo de Acordo de Regime Especial - TARE nº 
1.504/2004, novos demonstrativos dos créditos tributários, termo de aditamento 
alterando os campos 4.8, 4.9, 4.13 do auto de infração e manifestação (fls. 
2.209/2.220). 

 
Intimado do termo de aditamento por via postal o sujeito passivo se 

manifestou alegando em síntese que o levantamento está tecnicamente incorreto e 
requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (fls. 2.221/2.2.228). 

 
O processo foi devolvido para novas diligências e apresentação dos 

demonstrativos dos créditos tributários, por sua vez, a autuante se manifestou 
prestando esclarecimentos juntando termo de aditamento que alterou os campos 
4.1, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.15 e 5.1, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.13, 5.15, os novos 
demonstrativos dos créditos tributários e juntado cópia do auto de infração nº 
2013/001250, relativo a estorno do  crédito de ICMS sobre o frete (fls. 2.229/2.250). 

 
 O sujeito passivo foi intimado por via postal dos levantamentos fiscais e 

do termo de aditamento e não compareceu ao feito, sendo lavrado termo de 
inocorrência de manifestação e o processo retornou ao CAT para julgamento (fls. 
2.251/2.254). 

 
Proferida a decisão de primeira instância que decidiu pela procedência do 

auto de infração, o sujeito passivo foi intimado por via postal e apresentou recurso 
voluntário alegando preliminar de nulidade ante a capitulação incorreta, 
caracterizando cerceamento de defesa; requereu a suspensão da exigibilidade dos 
créditos tributários apurados e em suas razões de mérito alega em síntese que o 
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acervo probatório foi completamente desprezado, vez que ficou comprovado que a 
recorrente não se apropriou indevidamente e a maior de créditos de ICMS, tendo em 
vista que foi recolhido o imposto com alíquota superior a efetivamente devida, 
conforme TARE, fazendo juntada de documentos (fls. 2.255/7.789).   

 
Por sua vez, a Representação Fazendária se manifestou recomendando a 

manutenção da decisão de primeira instância e remetido o processo à Procuradoria 
Geral do Estado esta adotou na íntegra a manifestação da Representação da 
Fazendária e o processo retornou para julgamento (fls. 7.790/7.792). 

 
Levado o processo a sessão plenária a Conselheira REGINA ALVES 

PINTO, justificando a necessidade de se fazer uma melhor análise do feito pediu 
vistas e depois de feita a analise o processo retorna a mesa para julgamento 
(7.793/7.794). 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Preliminarmente o sujeito passivo argüiu nulidade do presente auto de 
infração ante a capitulação incorreta, por caracterizar cerceamento de defesa, com 
fundamento no inciso II, do art. 28, da Lei nº 1.288/01.  

 
Alega o sujeito passivo que o presente auto de infração se encontra 

maculado por nulidade por afrontar expressamente as regras legais referente à 
capitulação da suposta infração, primeiro porque o julgador de primeira instância 
desconsiderou todos os argumentos trazidos pela Recorrente na impugnação, bem 
como, os recolhimentos do ICMS referente ao período fiscalizado; que tal atitude 
vislumbra erro de fato, por ter sido autuada com base em capitulações legais que 
não correspondem à realidade dos fatos, vez que não houve aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS e sim recolhimento a maior aquele estabelecido pela 
legislação tributária aplicável (Termo de Acordo de Regime Especial – alíquota de 
2%) e cita jurisprudência do COCRE. 

 
Pois bem, a preliminar de nulidade do presente auto de infração ante a 

capitulação incorreta, caracterizando cerceamento de defesa argüida pelo sujeito 
passivo não deve ser acolhida tendo em vista que ao contrário do que o mesmo 
afirma a capitulação da infração está correta e tipifica adequadamente o ilícito fiscal. 
Ora, o ilícito fiscal está claramente descrito nos campos 4.1 e 5.1 do termo de 
aditamento, fls. 2.241/2.243 e se refere a aproveitamento indevido de créditos de 
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ICMS decorrentes do crédito presumido concedido por meio da Lei nº 1.385/03 e 
firmado por meio de Termo de Acordo de Regime Especial.  

 
A tipificação da infração indicada nos campos 4.13 e 5.13 está correta e 

possui correlação com o ilícito fiscal descrito nos campos 4.1 e 5.1 e com a 
penalidade sugerida nos campos 4.15 e 5.15, todos os campos do termo de 
aditamento, fls. 2.241/2.243. Os levantamentos fiscais que amparam o presente auto 
de infração foram realizados com base na escrituração fiscal do próprio contribuinte 
e demonstram claramente e mês a mês como foram apurados os aproveitamentos 
indevidos de créditos, portanto não está caracterizado cerceamento de defesa, pois 
foram produzidas todas as provas e demonstrativos do crédito tributário, 
possibilitando assim a sua produção de defesa, tanto é verdade que o sujeito 
passivo se defendeu muito bem da reclamação tributária e inclusive apresentou 
outras provas que entendeu ser necessário para desconstituir o crédito tributário. 
Sendo assim não me resta outra alternativa, senão a de rejeitar a preliminar argüida 
pelo sujeito passivo. 

 
Rejeitada a preliminar de nulidade passamos ao mérito. 
 
A presente demanda se refere à exigências de ICMS decorrentes de 

aproveitamentos à maior de créditos presumidos lançados no Livro de Apuração do 
ICMS nos exercícios de 2008 e 2009, totalizando o valor de R$ 2.618.751,58, 
conforme auto de infração (fls. 02/05) e termos de aditamento (fls. 04/05 e 
2.241/2.243). 

 
Tais pretensões fiscais encontram respaldo no inciso XVIII, do art. 45, da 

Lei no 1.287/01, conforme tipificada nos campos 4.13 e 5.13 do termo de aditamento 
ao auto de infração (fls. 2.241/2.243). 

 
A penalidade sugerida nos campos 4.15 e 5.15 do termo de aditamento 

ao auto de infração (fls. 2.241/2.243) é a prevista no inciso IV, do art. 48, da Lei no 
1.287/01. 

 
O sujeito passivo por meio de seu advogado legalmente constituído em 

suas razões de mérito alega que não deixou de recolher ao Tesouro Estadual os 
valores consignados no presente auto de infração, tendo em vista que recolheu 
regularmente tais valores e em montante superior ao efetivamente devido. 

 
É necessário ressaltar que o presente auto de infração está a exigir nos 

campos 4.11 e 5.11 o ICMS aproveitado a maior decorrente dos créditos presumidos 
lançados nos campos 006 do Livro de Registro de Apuração do ICMS dos exercícios 
de 2008 e 2009, conforme podemos observar as fls. 42/66 e 148/183. A Autuante 
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em análise aos registros efetuados nos referidos livros de Apuração do ICMS da 
autuada detectou que a mesma lançou créditos presumidos a maior e que tais 
lançamentos estão em desacordo com os benefícios concedidos pela Lei no 
1.385/03 e firmados no Termo de Acordo de Regime Especial no 1.504/04. 

 
Vejamos o que estabelece a Lei no 1.385/03, com redação dada pela Lei 

no 1.762/07, vigente a época dos fatos em relação ao crédito presumido: 
 

Art. 4o Os benefícios fiscais e os incentivos do PROINDÚSTRIA 
compreendem: 
Redação Anterior: (1) Lei 1.385 de 09.07.03 
II – o crédito presumido: 
Redação Anterior: (2) Lei 1.762 de 02.01.07 
a) nas saídas internas e interestaduais de produtos industrializados 
pela própria empresa beneficiária, de forma que a carga tributária 
efetiva corresponda a 2%; (Redação dada pela Lei 1.762 de 
02.01.07). 
Redação Anterior: (1) Lei 1.875 de 20.12.07 
§ 1o O enquadramento nos incentivos fiscais desta Lei exclui a 
apropriação, pelo contribuinte, de qualquer outro crédito referente à 
operação anterior. (Redação dada pela Lei 1.875 de 20.12.07).  
 

A legislação tributária referente ao crédito presumido firmado no Termo de 
Acordo de Regime Especial no 1.504/04 da autuada é uma técnica de apuração do 
imposto que consiste em substituir todos os créditos, passíveis de serem 
apropriados em razão da entrada de mercadorias ou bem, por um determinado 
percentual relativo ao imposto debitado por ocasião das saídas de produtos 
industrializados pela própria autuante, conforme a alíquota, ou seja, conforme a 
alíquota utilizada para o produto industrializado na saída interna (17%) ou 
interestadual (12%). Desta forma, quando a alíquota é de 17% para a saída interna e 
de 12% para a saída interestadual, o crédito presumido será de 15% e 10%, 
respectivamente.  

 
A Autuante nas suas planilhas as fls. 2.237/2.238 relativa ao exercício de 

2008 e fls. 2.239 relativa ao exercício de 2009, demonstra claramente como efetuou 
a apuração do crédito presumido registrado a maior nos campos 006 do Livro de 
Apuração do ICMS, de tal forma que não há como não visualizar que realmente 
houve aproveitamentos de créditos presumidos a maior em todos os meses dos 
exercícios fiscalizados e que em decorrência desses aproveitamentos de créditos a 
maior foi apurado em todos os meses diferenças de ICMS a recolher.  

 
Para tanto, basta que se verifique os livros de Apuração do ICMS dos 

exercícios fiscalizados (fls. 42/66 e 148/183) comprovando todos os registros das 
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operações de saídas e dos créditos presumidos lançados pela autuada em sua 
escrituração. 

 
Partindo daí, é evidente que a autuada ao aproveitar créditos presumidos 

à maior que o permitido na legislação tributária deixou de recolher ao Tesouro 
Estadual os valores consignados no presente auto de infração, portanto cai por terra 
a sua alegação de que recolheu regularmente tais valores e em montante superior 
ao efetivamente devido ao erário público estadual. 

 
A alegação do sujeito passivo em sua tese meritória que a autuante 

desconsiderou todos os DAREs que demonstram efetivamente o recolhimento do 
ICMS a alíquota correta de 2% durante o período fiscalizado, comprovado por meio 
dos Relatórios de Arrecadação por Contribuinte e que por isso agiu em manifesto 
erro material, de modo que o recebimento desses valores resulta em enriquecimento 
indevido por parte da Fazenda Pública Estadual, não merece guarida, pois o 
presente auto de infração, conforme já dito acima está a exigir o ICMS aproveitado a 
maior decorrente dos créditos presumidos lançados nos campos 006 do Livro de 
Registro de Apuração do ICMS dos exercícios de 2008 e 2009, conforme podemos 
observar das planilhas relativas aos exercícios de 2008 e 2009 (fls. 2.237/2.238 e fls. 
2.239) e dos respectivos livros de apuração do ICMS (fls. as fls. 42/66 e 148/183). 
Da mesma forma também não tem guarida a afirmação de que foram 
desconsiderados os DAREs que demonstram efetivamente o recolhimento do ICMS 
a alíquota de 2% durante o período fiscalizado, vez que a autuante não exige 
diferença de ICMS decorrente do imposto apurado e a recolher mês a mês em sua 
apuração e sim aos valores correspondentes aos créditos presumidos lançados a 
maior. 

A alegação do sujeito passivo de que a autuante realizou levantamentos 
fiscais por amostragem, ignorando os pagamentos do ICMS devido e pagos 
corretamente a alíquota de 2%, inobservando as regras contábeis no procedimento 
de fiscalização, apresentando planilhas de cálculos para demonstrar que na verdade 
recolheu ICMS a maior é tese de natureza repetitiva e já foi debatida acima e como 
podemos observar os levantamentos fiscais (fls. 2.237/2.238 e fls. 2.239), se 
basearam nos livros e documentos fiscais da autuada e fotografa justamente a 
escrituração das operações realizadas e créditos presumidos lançados e os 
resultados encontrados nos referidos levantamentos são frutos dos lançamentos de 
créditos presumidos concedidos, nos termos da Lei no 1.385/03 e firmados no Termo 
de Acordo de Regime Especial no 1.504/04 e a maior nos respectivos livros de 
apuração do ICMS (fls. as fls. 42/66 e 148/183). 

 
O inciso II, do art. 4o, da Lei no 1.385/03 já transcrito acima e a cláusula 

primeira do Termo de Acordo de Regime Especial no 1.504/04 (fls. 2.211/2.214), da 
autuada, estabelece o direito ao crédito presumido nas saídas internas e 
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interestaduais de produtos industrializados de forma que a carga tributária efetiva 
nas saídas corresponda a 2% e diante da inobservância da autuada na sua 
escrituração fiscal no período fiscalizado, esta aproveitou a maior créditos 
presumido, conforme apurado pela autuante as fls. 2.237/2.238 e fls. 2.239. 

 
Desta forma é consentâneo afirmar que o sujeito passivo não recolheu 

ICMS em valor superior ao estabelecido no Termo de Acordo de Regime Especial e 
que se apropriou sim indevidamente de créditos de ICMS, e em relação ao 
aproveitamento de crédito em desacordo a legislação tributária o inciso XVIII, do art. 
45, da Lei no 1.287/01, dispõe com muita clareza que é vedado ao contribuinte e ao 
responsável aproveitar créditos do imposto em desacordo com a legislação 
tributária, vejamos: 

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

Sendo assim, à exigência do ICMS decorrente de aproveitamento 
indevido de créditos, conforme demonstrado acima e comprovado por meio dos 
documentos de fls. 42/66, 148/183, 2.237/2.238 e 2.239 é passível da aplicação da 
multa sugerida nos campos 4.15 e 5.15 do termo de aditamento (fls. 2.241/2.243) e 
prevista no art. 48, inciso IV, alínea “e”, da Lei no 1.287/01, vigente a época dos 
fatos:  

 

Art. 48. A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada na 
forma a seguir: 
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
IV – 60%, quando a falta de recolhimento do imposto resultar de: 
e) aproveitamento indevido de crédito do imposto; 
 

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, nego-lhe provimento 
para confirmando a decisão de primeira instância julgar PROCEDENTE o auto de 
infração no 2011/000380, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de:R$ 991.160,87 (novecentos e noventa e um mil 
cento e sessenta reais e oitenta e sete centavos), campo 4.11 do termo de 
aditamento ao auto de infração (fls. 2.241/2.243), mais os acréscimos legais e;R$ 
1.627.590,71 (um milhão seiscentos e vinte e sete mil quinhentos e noventa reais e 
setenta e um centavos) campo 5.11 do termo de aditamento ao auto de infração (fls. 
2.241/2.243), mais os acréscimos legais. 

 
 

DECISÃO 
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Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento 
de defesa arguida pelo sujeito passivo. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso voluntário e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente as reclamações tributárias constantes do auto de 
infração no 2011/000380 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 991.160,87 (novecentos e noventa e um mil cento e 
sessenta reais e oitenta e sete centavos) e R$ 1.627.590,71 (um milhão, seiscentos 
e vinte e sete mil, quinhentos e noventa reais e setenta e um centavos), referentes 
aos campos 4.11 e 5.11 conforme Termo de Aditamento ao auto de infração (fls. 
2.241/2.243), mais os acréscimos legais. O representante fazendário Heverton Luiz 
de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros, Regina Alves Pinto, Felipe Falcão de Lima, 
João Alberto Barbosa Dias, Osmar Dafante, José Wagner Pio de Santana, José 
Cândido de Moraes e Guilherme trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 18 dias do mês de outubro de 2016, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2016. 
 

 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 
 

 
Regina Alves Pinto 

Conselheira Autora do Voto Vencedor 
 


