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ACÓRDÃO Nº : 237/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/502024
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.795
RECORRENTE : RIO TÚRIA SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.401.346-6

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito do ICMS. Empresa em início de 
Atividades. Ausência de Saídas no Exercício. Não Utilização do Crédito – Não 
prevalece o lançamento que exige aproveitamento indevido de crédito não utilizado no 
exercício. 

ICMS. Aproveitamento Indevido. Estorno de Crédito de Operação Subseqüente Não 
Tributada. Mercadorias Destinadas a Exportação – São mantidos os créditos de 
mercadorias em que a operação subseqüente é destinada à exportação.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade,
rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por não conhecer a impugnação, arguida 
pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração de nº 2009/001152 e absolver o sujeito passivo nos valores de R$ 190.526,54 
(cento e noventa mil e quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), e 
R$ 19.172,16 (dezenove mil, cento e setenta e dois reais e dezesseis centavos), 
referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. 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 Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de maio 
de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha.

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS na importância de R$ 209.698,70
(duzentos e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais, setenta centavos), referente ao 
aproveitamento de crédito nas entradas de mercadorias sem que a operação ou 
prestação subseqüente fosse tributada, nos exercícios de 2007 e 2008.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 5 AI 2009/001152

          A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva assinada 
por procurador.

          A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para sanear 
incapacidade processual na impugnação do autuado. 

           Intimado via postal, o contribuinte comparece novamente ao processo 
representado por seu procurador.
   

A julgadora de primeira instância ao proferir sua sentença diz que o contribuinte 
foi intimado, comparecendo ao processo mais uma vez através de pessoa sem 
capacidade processual, incorrendo em revelia nos termos do artigo 47 da Lei 1.288/01, 
que desta forma, as impugnações apresentadas não serão apreciadas por não estar de 
acordo com a lei de procedimentos administrativo-tributários. Que a autuação está em 
conformidade com as normas legais e presumindo verdadeira a matéria fática alegada 
pelo autuante, julga procedente o auto de infração em sua totalidade. 

Intimado por via postal da decisão de primeira instância, o contribuinte 
comparece ao processo, representado por seu procurador, dizendo que inicialmente 
apresentou impugnação para os contextos 4.1 e 5.1, mas para o contexto 5.1, ano de 
2008, efetuou o recolhimento do tributo utilizando-se dos benefícios do REFIS, 
conforme DARE já anexado aos autos; que para o item 4.1, relativo ao ano de 2007, 
mantém os termos da impugnação, alegando que não ter havido aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS, que eles existem e estão registrados nos livros fiscais da 
empresa, mas não foram compensados, pois para isso acontecer deveria ter realizado 
alguma operação de saída com incidência de ICMS, mas não houve qualquer operação 
de saída. Contesta a decisão singular por não apreciar as impugnações apresentadas 
através de seu procurador legalmente constituído; que as pessoas jurídicas constituídas 
nos termos das leis têm personalidade jurídica plena e são representados por quem 
seus estatutos determinarem nos termos do art. 12 do CPC; cita os artigos 653 e 654 
do Código Civil, enumera os poderes que lhe foram outorgados, que não está se 
falando de mandato ad judícia, que o Sr. Kleber Ferreira de Menezes é procurador 
plenipotenciário do Sr. Newton Avelino de Mello, acrescentando que trata-se de 
processo administrativo e a defesa por advogado nestas hipóteses é facultativa. Por 
fim, requer que seja reformada a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos 
ao julgador de 1ª Instância, para que, ultrapassada a questão da capacidade 
processual, efetivamente analise os argumentos desenvolvidos, sob pena de implicar 
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em cerceamento de defesa. Caso não seja este o entendimento, que reconheça a 
regularidade processual e analise os argumentos desenvolvidos na impugnação, 
julgando pela improcedência da exigência imposta. 

           A Representação Fazendária, em sua manifestação, aponta que tanto em 
primeira instância, quanto nesta fase, o contribuinte se fez representar por procurador, 
não na função de advogado, mas de representante da empresa, como funções de 
diretoria; que tal procedimento é permitido dentro do contexto do processo 
administrativo tributário. Concluindo pela manutenção da sentença prolatada em 
primeira instância, para que seja julgado procedente o auto de infração no seu todo.

           Em análise da preliminar de nulidade da sentença de primeira instância, 
levantada pelo autuado, tendo em vista que nesta instância administrativa foram
levados em conta argumentos trazidos ao processo pelo seu representante, manifesto-
me pela sua rejeição.

           Em relação ao mérito, quanto a cobrança do aproveitamento indevido de crédito,
verificamos as seguintes situações. Primeira, quando lança o crédito em seus livros 
fiscais, mas não o utiliza em razão de não haver saídas no mesmo exercício, 
efetivamente não houve aproveitamento de crédito, podendo falar-se apenas em 
provisão para possível utilização posterior, que é a situação que se aplica a atuação ao 
contexto 4, portanto, improcedente; ressaltando que na saída dessas mercadorias, em 
relação às operações não tributadas, isentas ou diferidas, deverá ser efetuado o seu 
estorno conforme previsto no art. 37 da Lei 1.287/01, senão vejamos:

Art. 37. O sujeito passivo efetuará o estorno do imposto de 
que se tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a 
mercadoria entrada no estabelecimento:
I – for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada, 
isenta ou diferida, sendo esta circunstância imprevisível na 
data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço. 
(Redação dada pela Lei 1.338 de 16.10.02).
II – for integrada ou consumida em processo de 
industrialização, quando a saída do produto resultante não 
for tributada ou estiver isenta do imposto;
III – vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do 
estabelecimento;
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IV – vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se.
§ 1o Na hipótese de a operação ou prestação subseqüente 
ser beneficiada com redução da base de cálculo, o estorno 
do crédito do imposto será proporcional a esta.
§ 2o É vedado o crédito relativo à mercadoria entrada no 
estabelecimento ou à prestação de serviços a ele feito para:
I – integração ou consumo em processo de industrialização 
ou produção rural, quando a saída do produto resultante não 
for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar de 
saída para o exterior;
II – comercialização ou prestação de serviço, quando a saída 
ou a prestação subseqüente não for tributada ou estiver 
isenta do imposto, exceto a destinada ao exterior.
– somente alcança o imposto das operações próprias do 

contribuinte.

Na segunda situação, no contexto 5, o próprio Art. 37, já citado acima, traz luz ao
seu entendimento. Determinando os estornos que devem ser feitos pelo contribuinte, 
excetuando as saídas destinadas ao exterior, conforme seu parágrafo 2º, inciso I. Como 
a empresa em questão trabalha basicamente com logística, compra e venda de 
mercadorias de origem agrícola, com o objetivo de destina-los à exportação, não vejo 
como deve prevalecer a demanda do contexto 5. Conforme determina o Art. 36 da Lei 
1.287/01, deverão ser mantidos os créditos das mercadorias destinadas ao exterior, 
vejamos a seguir: 

Art. 36. São mantidos os créditos referentes a 
mercadorias e serviços que venham a ser objeto de 
operações ou prestações destinadas ao exterior.

Diante do exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por 
não conhecer a impugnação, arguida pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e 
dou-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração de nº 2009/001152 e absolver o sujeito passivo nos 
valores de R$ 190.526,54 (cento e noventa mil e quinhentos e vinte e seis reais e 
cinquenta e quatro centavos), e R$ 19.172,16 (dezenove mil, cento e setenta e dois 
reais e dezesseis centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 27
dias do mês de agosto de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representação  Fazendária


