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ACÓRDÃO No: 155/2017 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.418 
PROCESSO No: 2016/6640/500322 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2016/002408 
RECORRENTE: BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.027.047-2 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
 ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. ERRO NO 

LEVANTAMENTO FISCAL. FALTA DE CLAREZA. ERRO NA DESCRIÇÃO DA 
INFRAÇÃO. NULIDADE – É nula a reclamação tributária que contenha erros na 
infração e no demonstrativo do crédito tributário, causando cerceamento à defesa.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 
2016/002408 constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial. 

 
O lançamento do crédito tributário exige o ICMS por estorno de créditos 

aproveitados indevidamente em 2011, em razão do descumprimento das exigências 
contidas nas sub cláusulas primeira, segunda e terceira da cláusula oitava do termo 
aditivo no 01/2010 originário do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE no 
1.504/2004, relativos ao benefício fiscal concedido a título de crédito de assistência 
financeira para investimento fixo com infraestrutura, implantação e ampliação de 
empreendimentos) no valor de 50% do ICMS apurado mensalmente originários de 
operações de saídas de mercadorias industrializadas e tributadas. 

 
Foram juntados aos autos (fls. 004/80) cópias do levantamento básico do 

ICMS e demonstrativos do crédito tributário de 2011, cópias do livro de registro de 
apuração do ICMS e das Guias de Informação e apuração Mensal do ICMS –
GIAM’s, do Termo Aditivo no 001/2010 originário do TARE nº 1.504/2004, cópias das 
notificações 001 e 002 feitas ao sujeito passivo para apresentação do extrato da 
conta corrente nº 60.180-2 da agência nº 0638-6 referente a movimentação dos 
benefícios fiscais concedidos pelo termo aditivo 001/2010, documentos de 
comunicação da autuada datados de 01 e 15 de outubro de 2015, solicitando 
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prorrogação para apresentação dos extratos, cópias do parcelamento de débitos 
referente a 2010 com o pagamento da primeira parcela. 

 
O sujeito passivo foi intimado via postal em 09.06.2016 (fls. 82/83) e 

compareceu tempestivamente ao processo através de advogado regularmente 
constituído, alegando em sua impugnação (fls.85/131) em síntese: 

 
Que houve um equívoco por parte do fisco estadual e que a empresa 
Boiforte, sempre utilizou do incentivo fiscal estabelecido no artigo 7º. 
Inciso II do Decreto nº 2.845/2006, em estrita conformidade com as 
regras dispostas nas subcláusulas primeira, segunda e terceira da 
Cláusula oitava do aditivo nº 001/2010 do TARE 1.504/2004, que 
sempre apresentou à Secretaria da Fazenda as notas fiscais 
(doc.fls.112/121) necessárias para comprovação da utilização dos 
valores de investimentos com infraestrutura, implantação e ampliação 
dos empreendimentos industriais, que junta aos autos cópia de 
planilhas (doc. fls. 108/111) que comprovam a regular utilização do 
benefício de assistência financeira por parte da empresa; que em 
todas as operações de saque/financiamento de valores do ICMS 
depositados na conta de investimento vincula a empresa sempre optou 
pela liquidação antecipada dos financiamentos, mediante recolhimento 
de 10% do imposto financiado ao Fundo de Desenvolvimento 
Econômico – FDE, nos termos do Termo Aditivo nº 001/2010do TARE 
1.504/2004; que contradita como ilegal a aplicação da multa 
proporcional ao imposto de 120% do auto de infração, o que conforme 
sustenta, não consta do Termo Aditivo, o que consta é o percentual de 
0,2% estabelecido na cláusula nona do referido termo, o que entende 
que seria uma imputabilidade justa e de direito; que seja compensado 
os valores já recolhidos a título de liquidação antecipada de 10% (doc. 
fls. 122/131) e dos valores efetivamente comprovados de 
investimentos em infraestrutura e ampliação industriais, conforme 
notas fiscais remetidas à secretaria da fazenda (doc. 112/121) dos 
autos. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença às folhas 132/137 aduz:  
 

Que no mérito o sujeito passivo apresenta uma defesa em argumentos 
de forma geral insistindo sempre que atendeu os requisitos do TARE e 
Aditivo, e limitou-se a informar que recolheu de forma antecipada 10% 
ao FDE – Fundo de Desenvolvimento Econômico; que não apresenta 
o extrato da conta bancaria vinculada, ou prova a contraditar de forma 
eficiente a acusação feita pela fiscalização estadual, pois direciona sua 
defesa apenas afirmando ter cumprido com o pactuado em TARE nº 
1.504/2004 e  Aditivo nº 01/2010; que ficou bem esclarecido nesta 
reclamação tributária que o Fisco Estadual comprovou, via 
documentação fiscal, e informação através de TARE nº 1.504/2004 
que a autuada não efetuou os 50% do ICMS apurado mensalmente 
em conta especifica no Banco do Brasil; que em conferência dos 
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levantamentos e documentos juntados, foi possível averiguar que o 
sujeito passivo em impugnação, apenas manifesta de forma superficial 
e não produz provas para contraditar a ocorrência das reclamações 
tributárias; que os argumentos do sujeito passivo não devem 
prosperar, pois o lançamento atende ao que dispõe a legislação 
tributária; que o sujeito passivo infringiu as regras estabelecidas e 
manteve-se em situação irregular perante o fisco, pois deixou de 
cumprir suas obrigações fiscais tributárias; que a reclamação tributária 
está devidamente amparada na legislação, não pairando dúvida em 
relação à infração cometida.  

 
Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada e julga 

PROCEDENTE o auto de infração no 2016/002408 condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário nos seguintes valores: 

 
a) Campo 4.11 – R$ 2.975.987,16, com a penalidade descrita no campo 

4.15, mais os acréscimos legais. 
 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa se 
manifestou com as mesmas alegações da impugnação (fls. 142/153). 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 154/156, pede que seja 

mantida a decisão da sentença proferida pelo Julgador Singular, que julgou pela 
PROCEDENCIA do auto de infração, sob a alegação de que as infrações descritas 
guardam perfeita correlação com as provas carreadas que trazem as necessárias 
informações ao cabal entendimento sobre a origem da reclamação. 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O auto de infração em análise refere-se ao ICMS por estorno de créditos 
aproveitados indevidamente em 2011, em razão do descumprimento das exigências 
contidas nas sub cláusulas primeira, segunda e terceira da cláusula oitava do termo 
aditivo nº 01/2010 originário do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE no 
1.504/2004, relativos ao benefício fiscal concedido a título de crédito de assistência 
financeira para investimento fixo com infraestrutura, implantação e ampliação de 
empreendimentos) no valor de 50% do ICMS apurado mensalmente originários de 
operações de saídas de mercadorias industrializadas e tributadas. 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo, denota-se que razão 
assiste ao sujeito passivo, uma vez que não foi possível visualizar com clareza e 
segurança a origem do valor ora exigido, uma vez que a infração aplicada pelo 
autuante está em desacordo com o ilícito fiscal e que o demonstrativo do crédito 
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tributário contém erros que maculam sua exigência, não demonstrando de forma 
clara e evidente ou mesmo apresentando em demonstrativos os créditos tributários 
ora exigidos, conforme determina a legislação por meio do art. 35, inciso IV, da Lei 
1.288/2001, e ainda o artigo 28, inciso II e IV, da Lei 1.288/2001 a saber: 
 

Art. 35 . O Auto de Infração: 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
   
Art. 28 . É nulo o ato praticado: 
  
II – com cerceamento de defesa 
IV – erro na infração. 
  

Em que pese o ilustre julgador de primeira instância entender que está 
correto o trabalho realizado pelo autor do procedimento, uma vez que os valores a 
serem depositados na conta vinculada no banco do brasil, seriam aqueles 
destinados aos pagamentos dos dispêndios relativos a aplicação em infraestrutura, 
implantação e ampliação do empreendimento industrial, desde que autorizados pela 
secretaria da fazenda sendo que o contribuinte não apresentou nos autos nenhuma 
comprovação dos depósitos na conta vinculada, restando ao fisco somente cobrar o 
ICMS incentivado devido ao estado, por quebra de pacto por parte do contribuinte, 
incorrendo assim em aproveitamento indevido de crédito,  com a devida vênia 
entendo que o auto de infração deve ser apoiado em levantamento fiscal que 
demonstra com clareza e exatidão a origem do crédito tributário e, que nos autos 
não foram demonstrados. 
 

Ao analisar os autos constata-se dois erros elementares no levantamento 
do ICMS de fls.04, pois de acordo com o contexto do presente auto de infração trata-
se de aproveitamento indevido de crédito (campo 27 do levantamento), enquanto o 
valor foi lançado no campo 26, ICMS não registrado e não recolhido (financiado), 
onde o correto seria o valor ser lançado a título de ICMS apurado e não recolhido, 
uma vez que o contribuinte apurou e declarou o valor do ICMS, além de ter efetuado 
o pagamento a título de antecipação 10%, no valor de R$ 299.951,54 (duzentos e 
noventa e nove mil e novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro 
centavos), valor esse a ser deduzido do montante a ser cobrado. 
 

Ademais, referido erro não foi corrigido através de Termo de Aditamento, 
conforme se verifica no presente auto, restando evidente a nulidade da cobrança 
tributária. 
 

Neste conduto de exposição, O Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais do Estado do Tocantins já firmou entendimento, senão vejamos: 
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ACÓRDÃO Nº: 67/2012 – EMENTA: ICMS. 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. NULIDADE. 
AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO - Apresenta nulidade o auto de infração que 
não atende os requisitos previstos na legislação tributária.  

 
Por todo o exposto, tem-se que a ocorrência dos equívocos destacados 

vicia a constituição do crédito tributário efetuada pelo Fisco. 
         

Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados decido 
pela reforma da decisão de primeira instância, e julgo pela nulidade do auto de 
infração no 2016/002408. 

 
É como voto. 

 
 

DECISÃO 
 

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

processo, decidiu, por maioria, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração 
por cerceamento à defesa, por erro no levantamento e na descrição da infração, 
arguida pela conselheira Kellen C. Soares Pedreira do Vale, para julgar extinto o 
processo sem análise de mérito. Voto divergente do conselheiro relator Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno. O Representante Fazendário Rui José Diel fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública Estadual e solicitou o refazimento dos trabalhos de 
auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Maria das Graças V. 
da S. Veloso, Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya e com 
voto vencedor Kellen C. Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento 
aos dezenove dias do mês de maio de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de setembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
Conselheiro relator 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Autora do Voto Vencedor 

 


