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ACÓRDÃO Nº. : 342/2010
PROCESSO Nº. : 2008/7130/500457
REEXAME NECESSÁRIO : 2.757
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ADECO AGROPECUÁRIA BRASIL LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.388.185-5

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito. Operações Subseqüentes
Isentas, Com Crédito Presumido ou Não Tributadas. Início de Atividades. 
Inexistência de Saídas no Período – Descaracteriza o aproveitamento indevido de 
crédito a ausência de operação ou prestação subseqüente que demonstre sua 
utilização.

ICMS. Aproveitamento Indevido de Créditos. Saídas Isentas, Com Crédito 
Presumido ou Não Tributadas. Falta de Demonstrativo da Situação Tributária. 
Imprecisão do Quantum do Fato Gerador – É nulo o lançamento que não determina 
com precisão o montante e a situação tributária das saídas das mercadorias que 
originaram a exigência. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por indeterminação do 
quantum do fato gerador, relativos aos contextos 5.1 a 7.1, arguida pelo conselheiro 
relator. No mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância, na parte que julgou improcedente o valor de R$ 234.745,16 
(duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e dezesseis 
centavos), relativo ao campo 4.11. 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 22 dias do 
mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa supracitada foi autuada por aproveitar indevidamente crédito do 
ICMS na importância de R$ 791.943,19 (setecentos e noventa e um mil, novecentos 
e quarenta e tres reais, dezenove centavos), relativo à entrada de insumos, bens ou 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, vedado o seu 
aproveitamento, quando as operações ou prestações subseqüentes (saídas) forem 
diferidas, isentas, com crédito presumido ou não tributadas, lançadas em quatro 
contextos, referentes ao período de 01/09/2005 a 31/08/2008, conforme foi 
constatado e demonstrado através do levantamento básico do ICMS.
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          Intimada via postal, a autuada apresenta impugnação assinada por procurador 
nomeado pela empresa.
          A julgadora de primeira instância retorna os autos a origem para sanar 
incapacidade processual do representante da impugnante.

Novamente intimada, apresenta impugnação tempestiva, assinada por seu 
advogado, alegando preliminar de nulidade por inexistir justa causa para lavratura do 
auto infração. No mérito, alega que quanto ao exercício de 2005 não teve 
faturamento, nem débito do imposto, significando não poder tomar crédito se não 
tem débito a pagar. Quanto aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, parte do 
faturamento foram vendas equiparadas a exportação, por dispositivo constitucional 
imune de tributos e, as demais foram vendas tributadas, cujo imposto foi recolhido 
pelo destinatário substituto tributário, conforme faz prova com cópias de DARE’s e 
notas fiscais, que, portanto, não houve aproveitamento indevido de crédito.   

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial, e julgou o auto de infração procedente em parte, absolvendo a 
autuada do pagamento do crédito tributário no valor de R$ 234.745,16, do campo 
4.11. Condenando nos valores de R$ 138.819,70, do campo 5.11, R$ 358.293,50, 
do campo 6,11 e, R$ 60.084,83, do campo 7.11, do auto de infração.  

           A Representação Fazendária manifesta-se pela confirmação da decisão em 
primeira instância e julgar procedente em parte o auto de infração. 

          Intimado, via AR, da decisão de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo. 
Preliminarmente com as mesmas argumentações apresentadas na defesa em 
primeira instância, acrescentando que houve equívoco porque o aproveitamento 
indevido do crédito do ICMS se dá quando o contribuinte tem um valor a pagar, e 
deste valor compensa o crédito e paga a diferença; entretanto, isso nunca ocorreu, 
porque o contribuinte pagou o tributo em sua integralidade quando o mesmo era 
devido, não podendo paga-lo novamente via auto de infração. No mérito, enumera 
as mesmas alegações e afirmando que o imposto quando devido era recolhido e que 
em nenhum momento aproveitou crédito de ICMS, quando o caminhão saía da 
fazenda e tinha incidência de tributo o recolhimento era efetuado e apresentado nos 
postos fiscais, conforme faz prova com as cópias das notas fiscais.  

           A Representação Fazendária manifesta-se ratificando os termos do parecer 
anterior, pela confirmação da decisão em primeira instância.
           Em sessão plenária no dia 1º de março de 2010, o COCRE decidiu converter 
o julgamento em diligência e encaminhar o processo à Assessoria Técnica, 
conforme Resolução Nº 009/2010 (fls. 2442).



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2008/002200

           A assessoria emite Nota Técnica de fls. 2443/2445. 

Em análise dos autos, em relação ao contexto 4, no exercício de 2005, a 
empresa fez apenas o provisionamento dos créditos, sem contudo aproveita-los, 
uma vez que não houve operações subseqüentes, como já bem explanado e 
decidido pela a julgadora de primeira instância, não ficando caracterizado o 
aproveitamento do crédito, nos levando a concluir pela improcedência do feito.

Quanto aos contextos 5, 6 e 7, conforme bem explicado em Nota Técnica (fls. 
2443/2445) a documentação apresentada nos autos contempla variadas situações, 
não oferecendo condições seguras para apurar o exato valor do imposto devido. O 
auto de infração baseia-se no fato de que, nas saídas, as mercadorias não foram 
tributadas pela carga normal, exigindo os estornos de todos os créditos, não 
observando os variados tipos de saídas que ocorreram, que poderiam ou não 
implicar na exigência em questão; me compelindo a levantar  a preliminar de 
nulidade do feito por indeterminação do quantum do fato gerador. 

Pelo exposto, levanto e acolho a preliminar de nulidade do lançamento 
por indeterminação do quantum do fato gerador, relativos aos contextos 5.1 a 7.1.
No mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o valor de R$ 234.745,16 (duzentos e trinta e quatro 
mil, setecentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), relativo ao campo 
4.11.      

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


