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ACÓRDÃO No 058/2016 
PROCESSO No: 2014/6260/500045 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/000546 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.334 
RECORRENTE: LOPESCO INDÚSTRIA DE SUBPRODUTOSS 

ANIMAIS LTDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.058.997-5 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITOS DO ICMS. PROCEDÊNCIA. É procedente o crédito tributário lançado com 
base em valores aproveitados na apuração do ICMS à título de créditos para a 
compensação com débitos sem a necessária comprovação de sua origem. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 
infração nº 2014/000546, para reclamar do contribuinte acima qualificado o ICMS por 
aproveitamento indevido de crédito referente ao exercício de 2009, no valor de R$ 
55.917,99. 

 
Anexaram-se aos autos o levantamento da conta gráfica do ICMS, 

demonstrativo fiscal e cópias do livro registro de apuração do ICMS (fls. 04/14). 
 
A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta e, 

tempestivamente, apresentou impugnação com as seguintes alegações: 
 
O auto de infração é nulo de pleno direito porque não obedece ao 

estabelecido no art. 35 da Lei nº 1.288/01; que há cerceamento de defesa pela não 
devolução dos documentos utilizados pela fiscalização; que o levantamento não 
demonstra ou comprova a matéria tributável. 

 
Em sentença de fls. 69/71 a julgadora de primeira instância aduz que: 
 
 

“A impugnante alega a não observância às normas do art. 35, da Lei nº 
1.288/01, mas não especifica precisamente qual de seus incisos deixou 
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de ser observado. Alega cerceamento de defesa pela não devolução dos 
documentos pela fiscalização, mas não juntou provas de suas 
alegações, em conformidade ao que dispõe o art. 45, inciso I da mesma 
Lei, que diz: a impugnação ao lançamento de ofício é instruída com os 
documentos em que se fundamentar. Portanto, entendo não estar 
caracterizado o cerceamento e passo à analisar o mérito. 
O levantamento básico do ICMS, por si só, não pode demonstrar ou 
comprovar a matéria tributável. Mas a ele está anexado um 
demonstrativo auxiliar que explica as situações constatadas e que 
configuram aproveitamento indevido, juntamente com as cópias do  Livro 
Registro de Apuração do ICMS. Desta forma, entendo que o trabalho 
realizado pelo auditor está correto e de acordo ao que estabelece a 
legislação”. 

 
Colacionou Acórdão pertinente, conheceu da impugnação, negou-lhe 

provimento e julgou procedente o auto de infração nº 2014/000546 CONDENANDO o 
sujeito passivo ao pagamento do valor tal como lançado na inicial, mais acréscimos 
legais. 
 

Irresignado, o sujeito passivo oferta Recurso Voluntário, tempestivo e 
legítimo (fls. 43/48), em que repisa seus argumentos iniciais. 

 
Em manifestação de fls. 50/53 o Representante Fazendário endossa, na 

íntegra, a decisão prolatada. 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Para melhor compreensão há que se ter clara a distinção entre 

aproveitamento e provisionamento. O primeiro é a compensação, ou seja, o encontro 
entre crédito e débito para apuração de saldos (credor ou devedor) porquanto o 
segundo, é mera anotação e/ou registro que se transfere por inteiro como saldo credor 
para períodos futuros até que haja encontros com débitos. Então, efetivamente 
aproveitado é somente àquele crédito confrontado com o débito na proporção em que 
este último é recolhido a menor. 

 
Em planilha auxiliar ao levantamento da conta gráfica do ICMS (à fls. 05) o 

autor do lançamento detalhou a cronologia dos eventos e respectivos valores que 
redundaram em aproveitamentos de crédito sem a comprovação de origem. 
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Segundo a julgadora, “o levantamento básico do ICMS, por si só, não pode 
demonstrar ou comprovar a matéria tributável. Mas a ele está anexado um 
demonstrativo auxiliar que explica as situações constatadas e que configuram 
aproveitamento indevido, juntamente com as cópias do Livro Registro de Apuração do 
ICMS”. 

 
A Lei 1.287/01 textualiza: 

Subseção II - Das Vedações  

Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável: 

(...); 

XVIII – aproveitar créditos do imposto em desacordo com a legislação 
tributária; 

Em sua defesa o sujeito passivo nada trouxe que pudesse justificar ou 
comprovar a origem dos valores, sendo que se ateve a pedir a nulidade sob a alegação 
de que não tinha como se manifestar a respeito dos registros porque a fiscalização não 
havia lhe devolvido os livros e documentos submetidos à auditoria. Nada há nos autos 
que possa caracterizar o alegado. 
 

Desta forma, só nos resta o alinhamento com as convicções da julgadora 
singular para condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário tal como 
lançado no auto de infração nº 2014/000546. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de 
defesa, arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso 
voluntário e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 2014/000546 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
55.917,99 (cinquenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e noventa e nove 
centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. Os Senhores Aldecimar 
Esperandio e Gaspar Maurício Mota de Macedo fizeram sustentação oral pela 
Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento 
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os conselheiros Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias, 
Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana e Guilherme Trindade Meira Costa. 
Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2016, o 
conselheiroSuzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos nove dias do mês de junho de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


