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ACORDÃO No 126/2016 
PROCESSO No: 2012/6010/500314 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000501 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.508 
INTERESSADO: AGRO PARAÍSO PRODUTOS AGROP LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No 29.018.599-8 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS. 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DO ESTORNO DO 
ICMS EM 29,41% NAS ENTRADAS DE MERCADORIAS EM OPERAÇOES 
INTERESTADUAIS. PROCEDENTE EM PARTE. É procedente a reclamação 
tributária, quando não efetuado pelo sujeito passivo o estorno proporcional do 
crédito do ICMS, pelas entradas, quando constatado que as saídas foram 
beneficiadas com a redução de base de cálculo. 

 
ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 

CRÉDITO. NULIDADE. É nulo por cerceamento de defesa previsto no art. 28 da Lei 
no 1.288/2001, o auto de infração quando lhe faltam clareza e precisão na descrição 
da infração, prevista no art. 35 da Lei no 1.288/2001.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente ao aproveitamento indevido de 
créditos do ICMS. 

 
Foram juntados aos autos os levantamentos básicos do ICMS (fls. 05/07). 
 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 10), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
11/12): 

 
Que o auto de infração foi lavrado erroneamente conforme poderá ser 

verificado na conta ICMS a Recuperar; que não há aproveitamento de ICMS 
indevidamente ou a maior. 

 
Foram anexados os livros razão (fls. 13/22). 
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O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 25) que fez 

juntada de aviso de recebimento, levantamentos complementares e livros de 
registros de apuração do ICMS (fls. 23/32) e ao órgão preparador (fls. 71) para 
correta notificação do contribuinte. 

 
O sujeito passivo foi intimado da juntada dos documentos por ciência 

direta (fls. 72), mas não se manifestou. 
 
Vem a sentença de Primeira Instância, onde o julgador singular, em suas 

argumentações, resolve julgar procedente em parte o auto de infração no 
2012/000501, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos elencados 
nos campos 6.11 e 7.11 e julgando nulo por cerceamento a defesa, sem análise de 
mérito, os créditos tributários dos campos 4.11 e 5.11. 

 
A Representação Fazendária, em parecer de fls. 80/82, acata a decisão 

prolatada em Primeira Instância. 
 
Intimado/Notificado da Sentença Singular e do parecer do REFAZ, o 

sujeito passivo não se manifesta. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Trata a presente demanda de  constituição de  crédito tributário contra o 

contribuinte qualificado na peça inaugural, referente ao aproveitamento indevido de 
créditos do ICMS. 

 
Preliminarmente, as infrações tipificadas nos campos 6.13 e 7.13 não se 

relacionam com os ilícitos fiscais descritos nos respectivos contextos, assim como a 
penalidade referida no campo 6.15 do auto. 

 
Os contextos 6.1 e 7.1 reportam-se também ao aproveitamento indevido 

de crédito do ICMS. Contudo, o valor lançado no campo 6.11, está divergente do 
valor constante do levantamento às fls. 05 e não se refere a aproveitamento 
indevido, mas sim ao ICMS não registrado e não recolhido. Do mesmo modo o valor 
lançado no campo 7.11 e constante do levantamento às fls. 06 que, além de também 
não se referir ao aproveitamento indevido de crédito, não se relaciona com a 
penalidade informada no campo 7.15 do auto. 
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Assim entendo que está caracterizada a nulidade dos campos 6 e 7 do 
auto de infração por cerceamento ao direito de defesa do contribuinte conforme 
estabelece o art. 28, inciso II da Lei nº 1.288/01, por faltarem os requisitos 
essenciais previstos na legislação tributária e pela total falta de clareza e precisão na 
descrição das infrações. 

 
Em razão da nulidade, o mérito das infrações citadas não foi analisado. 

Com isto, passo à análise dos campos 4 e 5. 
 
A presente demanda refere-se ao aproveitamento indevido de créditos do 

ICMS. 
 
Tais pretensões fiscais encontram respaldo no art. 44, inciso X da Lei nº 

1.287/01, tipificados nos campos 4.13 e 5.13 do auto. 
 
As penalidades aplicadas estão previstas no art. 48, inciso IV, alínea e da 

Lei nº 1.287/01, sugeridas nos campos 4.15 e 5.15 do auto de infração. 
 
A impugnante limitou-se a informar em sua impugnação que o auto de 

infração foi lavrado erroneamente, conforme constata a conta ICMS a Recuperar do 
Livro Razão. Contudo, os levantamentos básicos do ICMS elaborados não se 
basearam no Livro Razão, mas sim no Livro de Registro de Apuração do ICMS. 

 
E conforme se pode perceber dos referidos livros anexados às fls. 32/67, 

não foi efetuado o estorno de crédito obrigatório de 29,41% nas entradas de 
mercadorias, proporcional às saídas tributadas com base de cálculo reduzida, 
caracterizando aproveitamento indevido de créditos do ICMS.  

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

decidiu: 
 

ACÓRDÃO Nº. : 063/2015 - EMENTA : ICMS. 
AUDITORIA. FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO NA 
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. NULIDADE - A 
qualificação da infração cometida não condiz com o fato 
infringente descrito no lançamento fiscal. Assim, 
equívocos praticados pela fiscalização no 
enquadramento da infração constatada maculam a 
imposição tributária e conduzem à sua nulidade. 
 
ACÓRDÃO Nº. : 025/2012 - EMENTA : ICMS. 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. FALTA 
DE ESTORNO DO ICMS NAS ENTRADAS DE 
MERCADORIAS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – 
Obrigatório estorno do ICMS nas entradas das 
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mercadorias oriundas de outros estados, na mesma 
proporção da redução da base de cálculo aplicada nas 
saídas. 

 
Diante do exposto, voto pela manutenção da sentença singular que julgou 

PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração nº 2012/000501 CONDENANDO a 
autuada ao pagamento dos créditos tributários abaixo descritos: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 12.157,45 (doze mil, cento e cinquenta e 

sete reais e quarenta e cinco centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais 
acréscimos legais e 

 
Campo 5.11 - no valor de R$ 1.742,31 (um mil, setecentos e quarenta e 

dois reais e trinta e um centavos), com a penalidade do campo 5.15, mais 
acréscimos legais; 

 
e julgando NULO sem análise de mérito os créditos tributários: 
 
Campo 6.11 - no valor de R$ 5.323,28 (cinco mil, trezentos e vinte e três 

reais e vinte e oito centavos) e 
 
Campo 7.11 - no valor de R$ 542,33 (quinhentos e quarenta e dois reais e 

trinta e três centavos). 
 

 
DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto de infração 
no 2012/000501 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 12.157,45 (doze mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e 
cinco centavos), R$ 1.742,31 (mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e um 
centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, mais os acréscimos legais; e julgar nulo 
os valores de R$ 5.323,28 (cinco mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e oito 
centavos), R$ 542,33 (quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), 
referentes os campos 6.11 e 7.11 e extintos sem julgamento de mérito. A 
representante fazendária Edilene Míriam de Souza fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria em relação os 
campos 6.11 e 7.11, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa Dias, José Wagner Pio de 
Santana, Rui José Diel e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte 
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e vinte e nove dias do mês de setembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 
 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dez dias do mês de novembro de 2016. 
 

 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 


