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                                                                      Contencioso Administrativo-Tributário  
 
ACÓRDÃO No: 247/2017 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.612 
PROCESSO No: 2014/6040/502279 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/001472 
INTERESSADO: CLIMAX KOSMETIK LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.068.351-3 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
    

ICMS. LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS. APROVEITAMENTO 
INDEVIDO DE CRÉDITO. TARE LEI Nº 1.201/2000. IMPROCEDÊNCIA – É 
improcedente a reclamação tributária de créditos de ICMS aproveitado conforme 
determinado na Lei no 1.201/2000, em vigência, restaurada pela Lei 2.938/2014, por 
contribuintes portadores de Termo de Acordo de Regimes Especiais.  
 

 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2014/001472 em desfavor do contribuinte qualificado na peça 
inaugural, referente ao aproveitamento indevido de crédito presumido de ICMS nas 
operações com mercadorias da atividade econômica do comércio atacadista, nos 
períodos de janeiro a dezembro de 2013 e fevereiro a maio de 2014. 

 
Foram anexados aos autos (fls. 05/35) cópias do livro de registro de 

apuração do ICMS de 2013 e 2014; levantamento básico do ICMS 2013 e 2014; 
cópia do TARE no 2.562/2013; relatório SEFAZ de arrecadação do ICMS do período 
auditado e cópia da intimação ao sujeito passivo para apresentar e retificar as Guias 
de Informação e Apuração Mensal do ICMS – GIAM relativo aos meses de 
competência onde houve o aproveitamento indevido do crédito presumido de ICMS.    

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração, por via postal, 

(fls.36/37), apresentando impugnação tempestiva (fls.38/41), com as seguintes 
alegações: 

Que em preliminar o auto de infração é nulo de pleno direito por não 
atender os requisitos do artigo 35 da Lei 1.288/2001 e cita acórdãos 
do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais desse estado com 
decisões sobre nulidade causada por erro de tipificação da infração 
cometida. No mérito, afirma que entende que a norma deve ser 
interpretada de forma integral e não isolada e cita o art. 138 do CTN. 
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Às fls. 43/45 o julgador monocrático retorna os autos ao autor do 

procedimento para saneamento quanto à irregularidade de representação quanto a 
procuração e junta de documentos, sanear os autos quanto capitulação da infração 
tipificada, alterar o levantamento básico do ICMS quanto a irregularidade do item 26 
e ajustar a planilha anexa ao levantamento quanto a diferença a recolher e 
aproveitamento a maior do ICMS, ajustar a descrição dos dispositivos da penalidade 
sugerida, e ajuntar aos autos os documentos probatórios cópias de DARE’s, cópias 
dos livros de registro de entradas e saídas de mercadorias. 

 
O autor do procedimento faz juntada aos autos (fls. 47/401) dos 

documentos solicitados pelo julgador e apresenta o termo de aditamento (fls. 49) em 
saneamento das correções solicitadas, bem como novos levantamentos básicos do 
ICMS 2013 e 2014 e planilha dos valores recolhidos extemporaneamente. 

 
O sujeito passivo é intimado do termo de aditamento (fls. 403/404) e 

apresenta sua impugnação (fls. 405/406) aduzindo: 
 

Que o termo de aditamento em nada alterou a impugnação já 
apresentada nos autos e que a citação dos acórdãos pelo autor do 
procedimento se trata de matérias diversas; que o simples 
recolhimento após decorrido o prazo de vencimento não é suficiente 
apara perda do benefício fiscal concedido, uma vez que o requisito 
para manutenção do crédito foi extinto pela Lei 2.938/2014, que 
revogou o § 5º do artigo 1º da Lei 1.201/00, inclusive retroagindo os 
seus efeitos a partir de 21.12.2012. 
 

O julgador de primeira instância devolve os autos ao autor do 
procedimento para saneamento do termo de aditamento de fls. 49 dos autos, 
reabrindo os prazos para manifestação da parte. 

 
Ás fls. 411/412 dos autos o autor do procedimento apresenta novo termo 

de aditamento em razão das alterações solicitadas. 
 
O sujeito passivo é intimado do termo de aditamento via postal (fls. 

413/415) e apresenta impugnação (fls. 416/417) e reafirma que o auto é nulo por 
erro na tipificação da infração cometida contrariando o que determina o artigo 35 da 
Lei 1.288/2001 e que o simples recolhimento após decorrido o prazo de vencimento 
não é suficiente à para perda do benefício fiscal concedido, uma vez que o requisito 
para manutenção do crédito foi extinto pela Lei 2.938/2014, que revogou o § 5º do 
artigo 1º da Lei 1.201/00, inclusive retroagindo os seus efeitos a partir de 
21.12.2012. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença às folhas 419/427, aduz:  
 

Que a Lei 2.697/2012, determinava que o contribuinte que não 
efetuasse o recolhimento do ICMS no prazo do vencimento perderia 
o benefício fiscal no mês da ocorrência, devendo fazê-lo sem o 
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direito de usufruição do benefício que a lei o atribuiu; que o fator do 
crédito presumido de 75% era sobre o valor apurado do ICMS na  
 
modalidade de aproveitamento de créditos pela entradas e débitos 
pelas saídas; que com o advento da Lei 2.938, de 30 de dezembro 
de 2014, foi restaurada a Lei 1.201/00 retroagindo seus efeitos a 
21.12.2012, nesse caso, prevalece as regras definidas nessa lei 
alterando a sistemática da apuração do imposto, prevê 
procedimentos de apuração pela modalidade direta de aplicação da  
 
 
carga tributária equivalente de 1 ou 2%, conforme o caso, e 
restabelece a redução da base de cálculo para outras operações 
sujeitas à apropriação do crédito presumido; que nesta sistemática a 
Lei autoriza o contribuinte a apropriar-se de crédito fiscal presumido, 
de forma que a carga tributária efetiva do ICMS resulte da aplicação 
dos percentuais de 1% ou 2%, conforme o caso; que a reclamação 
tributária pretendida pelo fisco estadual, não deve prevalecer, visto 
que conforme o exposto e também sustentado pela defesa, a Lei 
estadual que amparava a reclamação tributária, em razão do período 
da ocorrência do fato gerador de janeiro a dezembro de 2012 e 
fevereiro a maio de 2014, foi revogada e restaurada a Lei 1.201/00, 
que a partir desta data, passou a ter vigência desde a data de sua 
primeira publicação até a data atual; que com a revogação da Lei 
2.697/2012 e restauração da Lei 1.201/2000, especificamente pela 
mudança da sistemática da forma de tributação e apuração do 
imposto, o estado não mais poderá reclamar do contribuinte o crédito 
tributário referente ao não cumprimento de obrigações impostas por 
esta Lei. 
 

Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada, concedo-lhe 
provimento e julgo IMPROCEDENTE o auto de infração nº 2014/001472 e termo de 
aditamento de fls. 411 e 412 dos autos, ABSOLVENDO a autuada do pagamento dos 
créditos tributários abaixo descritos: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 620.745,66 (seiscentos e vinte mil 

setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). 
 
Campo 5.11 - no valor de R$ 336.509,92 (trezentos e trinta e seis mil, 

quinhentos e nove reais e noventa e dois centavos). 
 
Instado a se manifestar, o sujeito passivo não comparece aos autos. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 428/429, recomenda a 

manutenção da sentença singular, que julgou IMPROCEDENTE o presente auto de 
infração. 

 
Em seguida o processo foi remetido ao Contencioso Administrativo 

Tributário para julgamento. 
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É o relatório.  
 

 
 
VOTO 

 
 

O auto de infração em análise referente ao aproveitamento indevido de 
crédito presumido de ICMS nas operações com mercadorias da atividade econômica 
do comércio atacadista, nos períodos de janeiro a dezembro de 2013 e fevereiro a 
maio de 2014. 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo, denota-se que razão 
assiste ao sujeito passivo, conforme se verifica a seguir. 

 
Em suas alegações o sujeito passivo aduz que o simples recolhimento 

após decorrido o prazo de vencimento não é suficiente para a perda do benefício 
fiscal concedido, uma vez que o requisito para manutenção do crédito foi extinto pela  

 
Lei 2.938/2014, que revogou o § 5º do artigo 1º da Lei 1.201/00, inclusive 

retroagindo os seus efeitos a partir de 21.12.2012.  
 
O julgador de primeira instância, em sua sentença às fls. 419/427, aduz 

“que a reclamação tributária pretendida pelo fisco estadual, não deve prevalecer, 
visto que conforme o exposto e também sustentado pela defesa, a Lei estadual que 
amparava a reclamação tributária, em razão do período da ocorrência do fato 
gerador de janeiro a dezembro de 2012 e fevereiro a maio de 2014, foi revogada e 
restaurada a Lei 1.201/00, que a partir desta data, passou a ter vigência desde a 
data de sua primeira publicação até a data atual; que com a revogação da Lei 
2.697/2012 e restauração da Lei 1.201/2000, especificamente pela mudança da 
sistemática da forma de tributação e apuração do imposto, o estado não mais 
poderá reclamar do contribuinte o crédito tributário referente ao não cumprimento de 
obrigações impostas por esta Lei.” 

 
Razão assiste ao nobre julgador a quo, uma vez que com o advento da 

Lei 2.938/2014, foi revogada a Lei 2.697/2012 e restaurada a Lei 1.201/00 
retroagindo seus efeitos a 21.12.2012, nesse caso, prevalece as regras definidas 
nessa lei, alterando a sistemática da apuração do imposto, que prevê procedimentos 
de apuração pela modalidade direta de aplicação da carga tributaria equivalente de 
1% ou 2% conforme o caso, e restabelece a redução da base de calculo para outras 
operações sujeitas ao crédito presumido. Vejamos a Lei 2.938/2014: 

 
Art. 1º É revogada a Lei 2.697, de 21 de dezembro de 2012. 
 
Art. 2º Esta Lei, restaurando a Lei 1.201, de 29 de dezembro de 
2000, entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 21 de dezembro de 2012. 
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À época da conclusão do auto de infracão e sua emissão, 30.06.2014, 
que teve como fato gerador da obrigação em janeiro a dezembro de 2013 e fevereiro 
a maio de 2014, estava vigente a Lei 2.697/2012, porem a Lei 2.938/2014 revogou a 
Lei 2.697/12 na sua integralidade restaurando a Lei 1.201/2000 e retroagindo seus 
efeitos a 21 de dezembro de 2012.  

 
Sendo assim, entendo que a presente reclamação tributaria não deve 

prevalecer, já que a lei estadual que amparava a referida reclamação, em razão do 
período da ocorrência do fato gerador de janeiro a dezembro de 2012 e fevereiro a 
maio de 2014, foi revogada e restaurada a Lei 1.201/00, passando a ter vigência 
desde a data de sua primeira publicação até a data atual. 

 
 

Esse é o entendimento já exarado pelo Conselho de Contribuintes, in 
verbus: 

 
ACÓRDÃO Nº: 041/2017 EMENTA: I - ICMS. OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO DOS 
LANÇAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. É improcedente a exigência 
da multa formal por descumprimento de obrigação acessória, 
quando restar comprovado nos autos, a ausência do fato que lhe 
deu origem. II - ICMS. LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS.  
 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. TARE LEI No 
1.201/2000. IMPROCEDÊNCIA. É improcedente o auto de infração 
de créditos de ICMS aproveitado conforme determinado na Lei no 
1.201/2000, em vigência, por contribuintes portadores de Termo de 
Acordo de Regimes Especiais.  

 
Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados decido 

pela manutenção da decisão de primeira instância, e julgo pela IMPROCEDENCIA 
do auto de infração nº 2014/001472, e termo de aditamento de fls. 411 e 412 dos 
autos, ABSOLVENDO a autuada do pagamento dos créditos tributários abaixo 
descritos: 

Campo 4.11 - no valor de R$ 620.745,66 (seiscentos e vinte mil, 
setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). 

Campo 5.11 - no valor de R$ 336.509,92 (trezentos e trinta e seis mil, 
quinhentos e nove reais e noventa e dois centavos). 

 
É como voto. 

 
 

DECISÃO 
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O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância que julgou improcedentes as reclamações tributárias 
constante do auto de infração no 2014/001472 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 620.745,66 (seiscentos e vinte mil, 
setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), referente ao campo 
4.11 e R$ 336.509,92 (trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e nove reais e 
noventa e dois centavos), referente ao campo 5.11. Valores alterados por Termo de 
Aditamento conforme fls. 411/412. Os Senhores Aldecimar Esperandio e Hyun Suk 
Lee fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública Estadual, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Kellen C. 
Soares Pedreira do Vale, José Cândido de Moraes, Maria das Graças Vitor da Silva 
Veloso, Luiz Carlos da Silva leal, Osmar Defante e Ricardo Shiniti Konya . Presidiu a 
sessão de julgamento aos trinta e um dias do mês de julho de 2017, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezenove dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


