
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO No

SUJEITO PASSIVO: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO 
TRIBUTADAS INTERESTADUAIS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL
TARE. IMPROCEDENTE
aproveitamento de crédito
legislação vigente e Termo de Acordo.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A empresa foi autuada por aproveitar indevidamente créditos de ICMS no 

valor de R$ 554.088,94 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e oito reais 
noventa e quatro centavos), referente a operações tributadas interestaduais, todavia, 
em desacordo com o elenco de benefícios fiscais estabelecidos no Termo de Acordo 
n°1.951/2007 e legislação tributária, relativo ao e xercício de 2007, conforme 
demonstrado no levantamento básico do ICMS.

 
Intimada por via postal,
 
Arguiu preliminar de nulidade do auto de infração, uma vez que foi 

desrespeitada a alínea “c” 
pois não houve a descrição clara, precisa e resumida do fato
de sua ocorrência e também não contêm em anexo todos os demonstrativos do 
crédito tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 

068/2012 
EXAME NECESSÁRIO No: 3.080 

2011/6040/501928 
o: 2011/001320 

DECOLE ATACADO E DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.402.230-9 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES 
TRIBUTADAS INTERESTADUAIS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL
TARE. IMPROCEDENTE – Não prevalece a exigência tributária quando o 
aproveitamento de créditos realizado pelo sujeito passivo for respaldado por 
legislação vigente e Termo de Acordo. 

A empresa foi autuada por aproveitar indevidamente créditos de ICMS no 
valor de R$ 554.088,94 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e oito reais 
noventa e quatro centavos), referente a operações tributadas interestaduais, todavia, 
em desacordo com o elenco de benefícios fiscais estabelecidos no Termo de Acordo 
n°1.951/2007 e legislação tributária, relativo ao e xercício de 2007, conforme 

do no levantamento básico do ICMS. 

ntimada por via postal, a autuada apresentou impugnação tempestiva.

Arguiu preliminar de nulidade do auto de infração, uma vez que foi 
desrespeitada a alínea “c” do inciso I, e o inciso IV, do art. 35 da Lei 1.288/2001
pois não houve a descrição clara, precisa e resumida do fato, indicação do período 
de sua ocorrência e também não contêm em anexo todos os demonstrativos do 
crédito tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

DECOLE ATACADO E DISTRIBUIDORA DE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DE CRÉDITO. OPERAÇÕES 
TRIBUTADAS INTERESTADUAIS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – 

prevalece a exigência tributária quando o 
realizado pelo sujeito passivo for respaldado por 

A empresa foi autuada por aproveitar indevidamente créditos de ICMS no 
valor de R$ 554.088,94 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e oito reais e 
noventa e quatro centavos), referente a operações tributadas interestaduais, todavia, 
em desacordo com o elenco de benefícios fiscais estabelecidos no Termo de Acordo 
n°1.951/2007 e legislação tributária, relativo ao e xercício de 2007, conforme 

apresentou impugnação tempestiva. 

Arguiu preliminar de nulidade do auto de infração, uma vez que foi 
35 da Lei 1.288/2001, 

indicação do período 
de sua ocorrência e também não contêm em anexo todos os demonstrativos do 
crédito tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
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No mérito, aduz que “o crédito que o auditor pretende estornar não se 
encontra amparado no TARE 1.951/2007, mas sim na Lei Complementar 97/1996, o 
Termo de Acordo no 1.951/2007 por sua vez, apenas disciplina como efetivar o 
crédito”. 

 
Assim, é fácil constatar que a acusação é infundada, pois o crédito 

tributário do valor pago por substituição tributária, cujo fato gerador presumido não 
se realizou, evita que o contribuinte pague ICMS indevidamente. 

 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 

provimento e julgou o auto de infração improcedente, absolvendo o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz a peça básica. 

 
A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 

reforma da sentença de primeira instância para que o auto de infração seja julgado 
nulo. 

 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária, o contribuinte entende descabido o 
requerimento do Representante Fazendário, uma vez que não foi apresentado 
argumento jurídico capaz de reformar a sentença. 

 
Em sessão, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2012, o Conselho de 

Contribuinte e Recursos Fiscais – COCRE acolheu o pedido de diligência arguido 
pelo Conselheiro Luiz Carlos da Silva Leal, para que no prazo de 30 dias, o agente 
do fisco identificasse a origem dos valores dos créditos de ICMS aproveitados pelo 
sujeito passivo. 

 
Decorrido o prazo, o autor do procedimento se manifesta aos autos 

aduzindo que o crédito tributário exigido no lançamento está devidamente instruído 
com o Levantamento Básico do ICMS, Planilha de Lançamentos de Ofício e cópias 
do Livro de Registro de Apuração mensal do imposto.  

 
No intuito de cumprir a diligência, anexa aos autos uma planilha com 

valores mensais dos créditos aproveitados indevidamente pela autuada, sem 
demonstrar como chegou a tais valores.   

 
Em síntese, é o relatório. 
 
 

VOTO 
 
O auto de infração em análise se refere ao aproveitamento indevido de 

crédito do ICMS, relativo a operações tributadas interestaduais, em desacordo com 
o elenco de benefícios fiscais estabelecidos em termo de acordo. 

 
Visto, analisado e discutido os autos, denota-se que faltaram elementos 

nos autos que comprovassem que autuada se aproveitou indevidamente de crédito 
tributário. 
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A legislação utilizada pelo autuante para dar suporte a infração, art. 28, 
inc. XIII do Regulamento do ICMS, estabelece que é vedado o aproveitamento do 
crédito do ICMS quando as saídas subsequentes forem beneficiadas com crédito 
presumido, mas “salvo determinação legal” em contrário. 

 
No caso em tela, deve ser observada a determinação legal prevista no art. 

43, § 1o do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.916/06: 
 

Art. 43. Nas saídas interestaduais , inclusive na devolução ou 
desfazimento do negócio, entre contribuintes, com mercadorias já 
alcançadas pela substituição tributária, destinadas  a indústria 
ou a outra Unidade da Federação , o contribuinte substituído deve 
emitir Nota Fiscal segundo as normas comuns de tributação, 
escriturando-as nas colunas próprias, com débito do imposto, no 
Livro de registro de Saídas, exceto em relação aos combustíveis 
líquidos e gasosos derivados ou não do petróleo e lubrificantes que 
obedecem o disposto nos artigos 70 a 87 deste Regulamento, 
observado que deve constar do documento fiscal referente à 
mercadoria devolvida. (Grifo Nosso). 
 
§ 1º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o remetente da 
mercadoria poderá creditar-se do imposto relativo à entrada desta, 
na proporção da quantidade da saída, cujo crédito corresponderá ao 
montante resultante da soma do ICMS normal, destacado na Nota 
Fiscal de aquisição, e da parcela do imposto retido, devendo o total 
ser escriturado no mesmo mês em que ocorrer a saída (...). 

 
Além dessa legislação, deve ser considerado também o Termo de Acordo 

de Regime Especial – TARE no 1.951/07, do qual o contribuinte é detentor, que não 
veda o aproveitamento de créditos provenientes das saídas interestaduais de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, vejamos: 

 
CLÁUSULA TERCEIRA- A ACORDADA na escrituração do Livro de 
Registro de Apuração de ICMS deverá: 
 
(...) 
 
b) informar o valor dos créditos fiscais relativos à operação anterior, 
na proporção da respectiva saída, quando das operações de 
saídas interestaduais de mercadorias sujeitas ao re gime de 
substituição tributária,  no campo “outros créditos”. (grifo nosso) 

 
Neste caso, os créditos relativos às saídas interestaduais das 

mercadorias com ICMS retido poderiam sim ter sido aproveitados e lançados no 
Livro de Registro de Apuração do ICMS, tendo a autuada observado os 
procedimentos legais vigentes e o termo de acordo do qual é detentora. 

 
A autoridade autuante não comprovou nos autos a ocorrência do 

aproveitamento indevido e nem a origem desses créditos, mesmo sendo dada uma 
segunda oportunidade, quando o processo fora convertido em diligência pelo 
COCRE. O agente do fisco nada acrescentou aos autos que pudesse embasar sua 
autuação. 
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Diante do exposto, entendo ser legítimo o aproveitamento de crédito 
realizado pelo contribuinte, devendo ser confirmada a sentença de primeira instância 
que julgou procedente o auto de infração. 

 
É como voto. 
 
 

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 no 2011/001320 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$ 554.088,94 (quinhentos e cinquenta e 
quatro mil, oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), referente ao campo 
4.11. Os Senhores Rui José Diel e Aldecimar Esperandio fizeram sustentação oral 
pela Fazenda Pública Estadual e Interessado, respectivamente. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker, Deides Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 23 dias do mês de maio de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 20 dias do mês de junho de 2012. 
 
 
 

EDSON LUIZ LAMOUNIER 
Presidente 

 
 
 

FERNANDA TEIXEIRA HALUM 
Conselheira Relatora 


