
Publicação no Diário Oficial no 3.527, 19 de dezembro de 2011

1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 171/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8016
PROCESSO No: 2011/6840/500050
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000633
RECORRENTE: MIGUEL MUZETTI
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.089.680-0
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS PREVIAMENTE 
HOMOLOGADOS. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO CRÉDITO PRESUMIDO –
Impossibilidade do contribuinte utilizar-se de dois benefícios fiscais simultâneos. 

RELATÓRIO

O contribuinte deverá recolher ICMS na importância de R$ 13.602,17(treze 
mil seiscentos e dois reais e dezessete centavos), referente ao aproveitamento indevido 
de créditos em operação tributada interestadual, correspondente a saídas de produtor 
agropecuário não optante pela escrituração fiscal, em que se aproveitou de créditos de 
ICMS homologados previamente através de processo de pedido de aproveitamento de 
créditos para compensar o imposto devido em operações realizadas, mas que 
posteriormente em parecer conclusivo, apurou-se após os estornos determinados pela 
legislação tributária, referente as operações não tributadas e com crédito presumido, 
não haver saldo de créditos a aproveitar e sim aproveitamento indevido, em operações 
ocorridas em 12/05/2008, através das notas fiscais de nº. 956709/956722, conforme 
constatado através de documentos constantes as fls. 251/264 e 267/323 do processo 
2007/6840/500067 em apenso.

O contribuinte foi intimado por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, não arguiu preliminar.

No mérito, aduz que em maio de 2007 requereu ao Delegado da Receita 
Estadual de Gurupi, a recuperação do ICMS calculado sobre óleo diesel, para fins de 
compensação, conforme pode ser apurado nos autos em apenso.

Conforme PARECER/SEFAZ/DR-GPI/AFRE-III, matrícula 694878-2, nº. 
008/2011 às folhas 267 a 274, verifica-se que o contribuinte ao solicitar o pedido seguiu 
a risca o determinado pela lei, bem como todos os documentos anexo ao referido 
pedido são idôneos.

Assim, depois de verificada a idoneidade dos documentos conforme 
DESPACHO nº. 0015820/2007 às folhas 249 dos autos e notificação fiscal em questão 
foi autorizado ao contribuinte o aproveitamento de créditos no valor de R$ 14.260,86. 

Vale, portanto, frisar que no caso em questão, os créditos foram previamente 
autorizados pelo delegado regional, assim percebe-se que o contribuinte foi induzido a 
erro, vez que o coletor de acordo com o que diz às fls. 265 do auto de notificação fiscal 
em questão, analisou erroneamente o crédito, liberando-o, quando na verdade não 
deveria ter emitido tal autorização, não podendo agora o contribuinte arcar com o ônus 
neste sentido.

Requer que seja julgado improcedente o auto de infração, não sendo esse o 
entendimento que se reduza o valor arbitrado excluindo-se as penalidades do campo 
4.15 e acréscimos legais, bem como o valor principal seja parcelado.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo, que trata de 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS em operações interestaduais, em que 
foram aproveitados créditos homologados, mas que posteriormente após os estornos 
legais apurou-se não haver saldo de créditos a aproveitar.

Os créditos de ICMS utilizado na atividade agropecuária são previamente 
homologados, conforme determinado pelo art. 20, da Portaria SEFAZ n°. 994 de 
30/06/2004, a saber:
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Art. 20. O crédito de ICMS homologado será:

I – deduzido das operações de saídas ou prestações, tributadas pelo 
ICMS, observado o art. 9o;

Desta forma, para o aproveitamento dos créditos homologados o contribuinte 
deveria ter observado o que dispõe o art. 9º, inciso II, alínea “a” e § 1º da mesma 
portaria, senão vejamos: 

Art. 9o Constitui crédito para efeito de compensação com o débito do 
imposto:
.........................................................................................
II – o valor do crédito fiscal presumido de:
a) 5% do valor da operação, nas saídas interestaduais de 
gado vivo (bovino, bufalino e suíno) , observado os §§ 1o e 2o;
.........................................................................................
1o O contribuinte que optar pela forma de tributação prevista no inciso II, 

“a”, não poderá apropriar-se de qualquer outro crédito referente a 
operações e prestações anteriores, exceto o decorrente da entrada de 
gado (bovino, bufalino e suíno), no estabelecimento produtor, reduzido 
na mesma proporção da saída, cujo percentual de redução corresponde 
a:

Nestes termos, resta claro que não poderia o contribuinte ter apropriado os
créditos de ICMS previamente homologados, pois o mesmo já possuía o benefício do 
crédito presumido, conforme demonstrado nos documentos de fls.278/317 do processo 
em apenso.

De todo o exposto, entendo correta a decisão da julgadora de primeira 
instância, portanto, voto pela procedência do auto de infração.

É como voto.

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 de 2011/000633 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 13.602,17 (treze mil, 
seiscentos e dois reais e dezessete centavos), referente ao campo 4.11, mais 
acréscimos legais. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João 
Gabriel Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal e Evaniter Cordeiro Toledo. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 12 dias do mês de dezembro de 2011, o conselheiro Deides Ferreira 
Lopes.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes
Presidente em exercício

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora


