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ACÓRDÃO Nº. : 225/2010
PROCESSO : 2009/6190/500230
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.800
RECORRENTE : ANTÔNIO LUIZ LUCKMANN
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.399.567-2

EMENTA: Levantamento do ICMS. Cotejamento Entre Débitos e Créditos. 
Verificação de Imposto Registrado e Não Recolhido – Prevalece a exigência 
tributária quando constatado o não recolhimento do imposto registrado nos livros 
fiscais do contribuinte.

ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito Presumido. Utilização de Créditos 
Relativos à Entrada dos Insumos. Exigência do Estorno dos Créditos – É devida a 
exigência de estorno dos créditos presumidos utilizados em desacordo com norma 
legal que concedeu o benefício.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2009/001768 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
109,18 (cento e nove reais e dezoito centavos), R$ 393,95 (trezentos e noventa e 
três reais e noventa e cinco centavos), R$, 1.656,00 (um mil, seiscentos e cinquenta 
e seis reais), R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais), referentes aos campos 4.11 a 
7.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 
09 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada, no contexto 4, a recolher ICMS registrado e não 
recolhido no valor de R$ 109,18  (cento e nove reais, dezoito centavos), proveniente 
do cotejamento entre débito e crédito, conforme constatado por meio do 
levantamento do ICMS no exercício de 2008. Nos demais contextos (5, 6 e 7), por 
aproveitar indevidamente o crédito de ICMS proporcional às operações de saídas 
interestaduais, de arroz em casca e feijão caupi, na importância de R$ 6.129,95 
(seis mil, cento e vinte e nove reais, noventa e cinco centavos), referente a insumos 
e outros produtos utilizados para aplicação direta no processo de produção, 
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conforme levantamento básico do ICMS e planilha demonstrativa, relativo ao período 
de 01/01/2008 a 31/12/2008.  

           Intimada por ciência direta, a autuada apresenta impugnação tempestiva.   
           

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente em sua totalidade. 

Intimado, via postal, da decisão de primeira instância, o contribuinte 
comparece ao processo, citando em sua defesa o disposto no art. 3º, inc. III, alínea 
“a”, da Lei Estadual 1.303/2002 e o art. 9º, inc. VII, alínea “a”, do Decreto Estadual 
2.912/2006. Afirma que o mesmo diploma legal usado na fundamentação do auto, 
garante ao contribuinte o benefício em questão; que a omissão alegada na autuação 
não trouxe prejuízo ao estado, uma vez que é direito do reclamante se creditar de 
100% de ICMS.    
          
          Em sua manifestação a Representação Fazendária recomenda a manutenção 
da sentença prolatada em primeira instância, para que seja julgado procedente o 
auto de infração no seu todo.

Em análise ao processo verificam-se as seguintes situações:

Contexto 4.1, transposto os valores constantes do livro registro de apuração 
do ICMS e feito o cotejamento entre débitos e créditos, apurou a importância de R$ 
109,18 não recolhida, que não foi impugnado pelo contribuinte. O lançamento 
cumpriu todos os requisitos exigidos e restou comprovada correta a exigência 
tributária.  

Quanto aos demais contextos, verifica-se que o contribuinte aproveitou 
indevidamente créditos de ICMS proporcionais às saídas interestaduais (arroz em 
casca e feijão), já tendo aproveitado os créditos dos insumos utilizados na sua 
produção. Ao aproveitar os créditos relativos às entradas dos insumos, perde o 
direito ao crédito presumido, no montante total (100%), do imposto a ser pago nas 
saídas interestaduais; como determina os mesmos diplomas legais trazidos em sua 
defesa pelo sujeito passivo, a Lei 1.303/2002 e o Decreto 2.912/2006; a utilização do 
benefício implicaria renúncia de quaisquer créditos de ICMS. Senão vejamos:

Lei 1.303/2002.
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Art. 3o É concedido crédito fiscal presumido nas 
operações realizadas por contribuintes cadastrados e 
estabelecidos neste Estado, nos percentuais de:
III – cem por cento do valor do ICMS, devido nas 
operações de saídas interestaduais: 

a) realizadas, até 31 de dezembro de 2015, por 
produtores rurais, com algodão, amendoim, feijão, 
gergelim, girassol, mamona e mandioca, produzidos 
neste Estado, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 
1.843 de 08.11.07)
...................................................................

Parágrafo único. O crédito presumido previsto nos 
incisos:
...............................................................................

II – III, alínea “a”, implica renúncia de quaisquer 
créditos de ICMS relativos às entradas de insumos e 
outros bens ou serviços incorporados ou utilizados no 
processo produtivo dos produtos primários alcançados 
pelo benefício. (O grifo é nosso)

Também o art. 9º, inc. VII, alínea “a”, do Decreto Estadual 2.912/2006, 
dispõe sobre a mesma matéria:

Decreto 2.912/2006. 

Art. 9o Implica ainda em crédito do ICMS:
VII – 100% do valor do ICMS devido, até 31 de 
dezembro de 2015, nas operações de saídas: (Lei 
1.303/02)

a) interestaduais de com algodão, amendoim, feijão, 
gergelim, girassol, mamona e mandioca, produzidos 
neste Estado, realizadas por produtores rurais inscritos 
no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do 
Tocantins – CCI-TO, desde que o produtor renuncie 
ao aproveitamento de quaisquer créditos de ICMS
relativos às entradas de insumos e outros bens ou 
serviços incorporados ou utilizados no processo 
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produtivo primário alcançado pelo benefício; (Redação 
dada pelo Decreto 3.251, de 27.12.07). (O grifo é 
nosso)

Com base nestes fatos entendo acertada a sentença do julgador de primeira 
instância que julgou procedente o auto de infração.  

           Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2009/001768 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
109,18 (cento e nove reais e dezoito centavos), R$ 393,95 (trezentos e noventa e 
três reais e noventa e cinco centavos), R$, 1.656,00 (um mil, seiscentos e cinquenta 
e seis reais), R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais), referentes aos campos 4.11 a 
7.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 27
dias do mês de agosto de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


