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ACÓRDÃO Nº. : 384/2010
PROCESSO Nº. : 2007/7130/500275
REEXAME NECESSÁRIO : 2.910
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : D. M. A. DE SOUSA CEREALISTA
INSC. ESTADUAL : 29.063.786-4

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos de ICMS. Operação de Entradas 
Consideradas Fictícias – Não caracteriza aproveitamento indevido créditos oriundos 
de documentos fiscais de entradas emitidos pela Secretaria da Fazenda do 
Tocantins.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2007/003205 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 7.773,46 (sete mil, setecentos e setenta e três 
reais e quarenta e seis centavos), referente ao campo 6.11. O Senhor Juscelino 
Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 30 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Elena 
Peres Pimentel.

Estão definitivamente julgados os valores de R$ 490,08 e R$ 1.281,91; referentes 
aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, e extintos face ao pagamento efetuado, 
conforme comprovantes fls. 38.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por aproveitar indevidamente ICMS no valor total de 
R$ 9.545,45 (nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco 
centavos), referente estorno de crédito proporcional a menor das entradas de 
mercadorias, relativo aos exercícios de 2003 a 2005, constatado por meio do 
levantamento básico do ICMS.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação pedindo o arquivamento do 
auto de infração, uma vez que as notas fiscais que acobertavam as mercadorias 
foram emitidas pela coletoria de Dianópolis e consta no campo informações 
complementares, referencias aos despachos de números 453 a 456 e 487/2005, 
portanto, não ouve aproveitamento indevido de créditos.
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Em despacho de folhas 48/50, o julgador de primeira instância retorna os 
autos ao autor do procedimento para se manifestar quanto às provas juntadas pela 
impugnante.

Às folhas 54/55, o autor do procedimento emite termo de esclarecimento.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte se manifestou 
alegando que a fundamentação da autoridade autuante não tem amparo legal e que 
o mesmo tem demonstrado um destempero incontornável ao afirmar que uma 
operação efetuada por um contribuinte conceituado seja uma negociata, sendo que, 
o mesmo sequer se atentou em verificar se os documentos fiscais são idôneos ou 
não, ao final, pede pela improcedência do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 490,08,
campo 4.11 e RS 1.281,91, campo 5.11 do auto de infração e extintos pelo 
pagamento conforme documentos de arrecadação de folhas 38, e absolveu o sujeito 
passivo do valor de R$ 7.773,46, campo 6.11 do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e 
do parecer da Representação Fazendária o contribuinte se manifesta acolhendo a 
sentença.

A Representação Fazendária, em nova manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo, quanto ao valor absolvido lançado 
no contexto 6 do auto de infração, onde a autoridade autuante informa que, por 
haver um volume anormal de compras em um único dia, houve a caracterização de 
uma operação fictícia.

Por outro lado não foi observado pelo autor do procedimento que as notas 
fiscais, alvo da presente autuação, foram todas emitidas pela agência de 
atendimento de Dianópolis, autorizados pelos processos de números 
2005/7130/000077, 2005/7130/000079, 2005/7130/00080, 2005/7130/000081 e 
2005/7130/000092, conforme descritos nos campos informações complementares 
das notas fiscais constantes às folhas 29/34 dos autos.
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Portanto, se os créditos foram devidamente autorizados pela DRT de 
Taguatinga, após os procedimentos regulares, não tem como se falar em 
aproveitamento indevido.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira, julgo improcedente o auto de infração 2007/003205 e absolvo o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 7.773,46 (sete mil, setecentos e 
setenta e três reais e quarenta e seis centavos), referente ao campo 6.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


