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AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
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EMENTA 
 

 
ICMS. PRODUTOR RURAL. 

CRÉDITO DO ICMS. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO CR
TRIBUTÁRIO – É nulo o auto de infração quando não estiver acompanhado do 
demonstrativo do crédito tributário.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2011/002612, contra o contribuinte qualificado na inicial, referente 
créditos de ICMS indevidamente aproveitados em operações tributadas 
interestaduais. 

 
Foram anexados aos autos Impugnação tempestivamente do contribuinte, 

Boletim de Informações Cada
requerendo juntada de demonstrativo ou levantamento para comprovar valor, 
manifestações do contribuinte referentes 
cálculos de créditos ICMS 
contribuinte, (fls. 05 A 49).

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via direta (fls. 03), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
05/08): 

 
Que pleiteou aproveitamento de créd
aquisição de insumos aplicados no processo de produção agrícola
realizados sob a 
às atividades desenvolvias em vários módulos 
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2011/6850/510015 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002612 

VITOR NASCIMENTO VALADÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.082.238-6 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PRODUTOR RURAL. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO CR

nulo o auto de infração quando não estiver acompanhado do 
demonstrativo do crédito tributário. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2011/002612, contra o contribuinte qualificado na inicial, referente 

créditos de ICMS indevidamente aproveitados em operações tributadas 

Foram anexados aos autos Impugnação tempestivamente do contribuinte, 
Boletim de Informações Cadastrais – BIC, Despacho nº 104/2012/CAT/JPI/JWP, 
requerendo juntada de demonstrativo ou levantamento para comprovar valor, 
manifestações do contribuinte referentes à solicitação/despacho, demonstrativo 
cálculos de créditos ICMS – Agricultura, cópias notas fiscais, nova manifestação do 

49). 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via direta (fls. 03), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que pleiteou aproveitamento de crédito em razão de notas fiscais de 
aquisição de insumos aplicados no processo de produção agrícola
realizados sob a inscrição estadual nº 29.395.195
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

VITOR NASCIMENTO VALADÃO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO 

nulo o auto de infração quando não estiver acompanhado do 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2011/002612, contra o contribuinte qualificado na inicial, referente a 

créditos de ICMS indevidamente aproveitados em operações tributadas 

Foram anexados aos autos Impugnação tempestivamente do contribuinte, 
104/2012/CAT/JPI/JWP, 

requerendo juntada de demonstrativo ou levantamento para comprovar valor, 
solicitação/despacho, demonstrativo 

iscais, nova manifestação do 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via direta (fls. 03), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

ito em razão de notas fiscais de 
aquisição de insumos aplicados no processo de produção agrícola, 

29.395.195-0, correspondente 
atividades desenvolvias em vários módulos rurais, da 2ª etapa do 
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Projeto Rio Formoso, requerendo o aproveitamento dos créditos de 
ICMS, compensando-os com a saída de produtos comercializados 
pela mesma inscrição estadual, respeitando o princípio da não 
cumulativamente; 
 
Que houve equivoco do parecer/SEFAZ/DR-GPI/AFRE III/ - 694782-
2, nº 039/2011, ao misturar as inscrições estaduais de nº 29.035.195-
0 e 29.082.238-6. Pedindo o reconhecimento das entradas de 
mercadorias pela inscrição 29.035.195-0 e que as saídas 
consideradas para fins de estornos foram referentes à inscrição 
29.082.238-6, requerendo a desconsideração do referido parecer, 
bem como a obediência ao princípio da não cumulatividade do ICMS; 
 
Que apesar de se tratar do mesmo produtor rural não se pode 
mesclar as suas inscrições estaduais, considerado no parecer 
039/2011. Assim, enquanto não houver as respectivas saídas de 
produtos praticadas pela inscrição 29.395.195-0 não há que se falar 
em estorno; 
 
Que por outro lado, as saídas de produtos praticadas pela inscrição 
29.082.238-6 somente podem ser consideradas para eventual pedido 
de aproveitamento de crédito que tenham sido formulados com esta 
mesma inscrição e que neste caso as saídas de melancia realizadas 
pela inscrição estadual nº 29.082.238-6 devem permanecer isentas, 
uma vez que não houve pedido de aproveitamento de crédito. 
 
Que quando os diversos insumos adquiridos para a produção rural 
entram no estabelecimento faz se no livro registro de entradas, o 
crédito do ICMS daqueles insumos e na respectiva saídas é que será 
feito os devidos ajustes. 
 
Enfatiza por fim que a compensação tributária é essencialmente uma 
medida de justiça, a qual tem como finalidade equilibrar a relação 
obrigacional e financeira entre cidadão contribuinte e Fazenda 
Publica respeitando os princípios constitucionais. Citando 
jurisprudência e o art. 170 do CTN para justificar a compensação do 
crédito. 
 
Foram juntados aos autos, BIC – Boletim de Informações Cadastrais 
(fls.09/12) dos autos. 
 
Por intermédio do Despacho nº 104/2012/CAT/JPI/JWP, o processo 
foi devolvido ao autor do procedimento e ao órgão preparador para 
saneamento (fls.14/15), sendo juntados documentos de fls. 17/50. 
 

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 51/55, que firmou 
entendimento no sentido: 

 
Que foi concedido ao contribuinte oportunidade para manifestar aos 
autos, bem como apresentar documentos que comprovassem as 
alegações feitas as fls. 05/08 dos autos, no entanto, apresentou 
apenas o BIC – Boletim de Informações Cadastrais, comprovando a 
existência de duas inscrições estaduais relativas ao mesmo CPF;  
 
Que em análise aos autos ficou constatado que foi considerado no 
parecer as saídas referente à inscrição 29.395.195-0, sendo 
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comprovado que estas saídas se referem a operações isentas e 
interestaduais com credito presumido, sendo portanto vedado o seu 
aproveitamento, pois não houve saídas posteriores tributadas; 
 
Que os créditos requeridos, foram aproveitados previamente através 
das notas fiscais de saídas na inscrição n. 29.082.238-6 
(requerimento), divergente da que consta nos documentos fiscais, 
sendo este aproveitamento considerado como indevido, e mesmo 
que houvesse saldo de créditos apurados a aproveitar, não poderia o 
contribuinte ter realizado o aproveitamento como o fez, em outra 
inscrição estadual, que como bem enfatizou o autuante, (fls. 20), em 
suas considerações, cujas atividades agrícolas são diversas, 
inclusive realizadas em outro local;  
 
Ainda que as notas fiscais tenham sido emitidas na Agência de 
Atendimento, os estornos proporcionais às saídas com redução de 
base de cálculo ou a vedação ao crédito nas saídas diferidas, isentas 
ou não tributadas, não foram realizados, caracterizando em 
aproveitamentos indevidos de créditos, pois o contribuinte não tinha 
direito aos mesmos. 
 
Ainda que pese a alegação de que pleiteou o aproveitamento de 
créditorelativa as aquisições da inscrição estadual n. 29.395.195-0 e 
que neste processo produtivo, deverão ser compensados com a 
saídas dos produtos que sejam comercializados por esta mesma 
inscrição Estadual, não foram apresentados documentos que 
comprovam o direito ao crédito por ele  pleiteado. 
 
Que a impugnante não comprovou que os procedimentos 
estabelecidos no Artigo acima transcrito, tenham sidos observados, 
não fez juntada de nenhum documento que ateste suas alegações, 
contrariando assim o disposto no art. 45, inciso I da Lei nº 1.288/01, 
que preceitua: “a impugnação ao lançamento de ofício é instruída 
com os documentos em que se fundamentar. 
 
Que, quis a impugnante desconsiderar o parecer de fls. 22/39, por se 
tratar de inscrição distinta ao presente auto de infração, no entanto, 
utilizou indevidamente do referido crédito, usando a inscrição 
29.082.238-6, conforme ficou evidenciado nas notas fiscais avulsas 
emitidas (fls. 72/83) do processo 2007/6850/500173, anexo ao 
presente Auto de Infração. 

 
Desta forma, o ilustre julgador de primeira instância conhece da 

impugnação apresentada para negar-lhe provimento, julgando procedente o auto de 
infração de nº 2011/002612, para condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 24.398,46 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e 
oito reais e quarenta e seis centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais os 
acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo, ciente da decisão, em sede de recurso voluntário (fls. 

57/62), sem preliminar, reafirma no mérito seu pedido da inicial e aduz que os 
créditos aproveitados foram devidamente autorizados pelo Delegado Regional da 
Receita Estadual de Gurupi, conforme reconhece o próprio auto de infração, 
destarte, não poderia haver prova mais contundente do direito do recorrente, que a 
emissão de Notas Fiscais Avulsas pela própria agencia de Atendimento da Receita 
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Estadual em Formoso do Araguaia, fato incontroverso nos autos, infere-se que o 
Fisco Estadual autorizou o uso do crédito nos termos empregados após conferir as 
eventuais reduções referentes às operações subsequentes, não se tratando de 
procedimento realizado pelo contribuinte para posterior homologação estatal; que 
optou pela emissão de Notas Fiscais Avulsas na Coletoria Estadual local, entre 
outros motivos, para evitar discussões futuras acerca do aproveitamento dos 
créditos do ICMS nas suas atividades rurais. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

77, pede a confirmação da decisão singular, por seus próprios fundamentos. 
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo referente ao 
aproveitamento indevido de créditos agropecuários. 

 
As pretensões fiscais encontram respaldo nos arts. 37, inciso I, e art. 44, 

inciso X, e 46, caput, e § 2º, da Lei nº 1.287/01 c/c art. 23, inciso III da Portaria nº 
978/2007 e art. 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei 1.303/2002, tipificados no campo 
4.13 do auto de infração. 

 
A penalidade aplicada está prevista no art. 48, inciso IV, alínea e, da Lei 

nº 1.287/01, sugerida no campo 4.15 do auto de infração. 
 
A Portaria SEFAZ nº 978 de 03/07/2007 em seu art. 23, inciso III, 

estabelece: 
 

Art. 23. O crédito de ICMS previamente autorizado ou homologado 
será: 
 
I – deduzido das operações de saídas ou prestações, tributadas pelo 
ICMS, observado o art. 8º; 
 
II – estornado proporcionalmente, quando a operação subseqüente 
se referir a saídas internas beneficiadas com redução da base de 
cálculo; 
 
III – vedado a sua compensação, quando as operações ou 
prestações subseqüentes forem diferidas, isentas ou não tributadas, 
hipótese em que os créditos homologados relativos a essas 
operações devem ser estornados. 
 
IV – estornado e exigido, quando após verificação fiscal ficar 
constatada a inidoneidade do documento fiscal, aplicando-se a 
penalidade cabível e os acréscimos legais. 

 
Vejamos o que estabelece o art. 37, inciso I, da Lei 1.287/01: 
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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. 

 
O ilustre julgador a quo, sem preliminar, julgou procedente o auto de 

infração em tela, haja vista que no seu entendimento foi oportunizado ao contribuinte 
para manifestar aos autos, bem como apresentar documentos que comprovassem 
as alegações feitas, atendendo ao disposto no art. 5º, inciso LV, da CF, no que 
concerne ao princípio da ampla defesa e do contraditório, no entanto apresentou 
apenas o BIC – Boletim de Informações Cadastrais, comprovando a existência de 
duas inscrições estaduais relativas ao mesmo CPF. 

 
Em que pese o ilustre julgador de primeira instância, entender que está 

correto o trabalho realizado pelo autor do procedimento ao considerar 
aproveitamento indevido de créditos agropecuários, com a devida vênia entendo que 
o auto de infração deve ser apoiado em levantamento fiscal que demonstra com 
clareza e exatidão a origem do crédito tributário e nos autos não foram encontrados 
os demonstrativos do crédito tributário, ferindo a exigência contida no art. 35, inciso 
IV, da Lei 1.288/01, o que torna o auto de infração nulo, conforme orientação já 
exarada por este Conselho de Contribuintes, senão vejamos: 

 
ACÓRDÃO Nº: 001/2015 – ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE 
REGISTRO DE ENTRADA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE – É 
nulo o auto de infração quando não contiver em anexo os 
demonstrativos do crédito tributário. 

 
Por certo, a norma não traz uma forma especifica consentânea ao 

demonstrativo do crédito tributário, não obstante se espera que a constituição do 
crédito tributário seja embasada em documentos suficientes a provarem sua origem 
com a máxima clareza e exatidão de informações, não produzidos apenas 
unilateralmente pelo agente do fisco, sob pena de ferir os mais comezinhos 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Portanto, decido pela reforma da decisão de primeira instância, para 

julgar nulo o auto de infração nº 2011/002612 por falta de demonstrativo do crédito 
tributário. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pelo 
conselheiro relator, por falta do demonstrativo do crédito tributário, deixando de 
atender o art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001 e julgar extinto o processo sem 
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julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere o refazimento de trabalho de 
auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Ademar Andrade de Oliveira, Islan Nazareno Athayde do 
Amaral, Luiz Carlos da Silva Leal, Luiz Carlos Vieira e Valcy Barboza Ribeiro. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 12 dias do mês de fevereiro de 2015, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Ademar Andrade de Oliveira 
Conselheiro relator 


