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ACÓRDÃO No 048 /2016 
PROCESSO No: 2014/7270/500706 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/003344 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.320 
RECORRENTE: NOVA ROCHA INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.374.830-6 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 
   ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO PRESUMIDO 
DO ICMS COM BASE NO PROGRAMA PRÓ-INDUSTRIA. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. Procede, em parte, o crédito tributário reclamado em empresa 
beneficiária do programa pró-indústria que não industrializa, vez que, não 
fazendo jus ao crédito presumido, sujeita-se ao regime normal de apuração do 
ICMS, com o cotejo de crédito e débito. 
 
 
RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do 

auto de infração nº 2014/003344, para reclamar do contribuinte acima 
qualificado o ICMS aproveitado indevidamente, em 2013,como crédito fiscal 
presumido nas saídas de mercadorias não industrializadas em seu 
estabelecimento no valor de R$ 2.612.677,56. 

 
Anexaram-seaos autos Nota Explicativa do autor, o Levantamento 

Básico do ICMS que indica o valor exigido no campo 4.11, planilha auxiliar com 
o detalhamento mensal dos valores, cópia do livro Registro de Apuração do 
ICMS, Termo de Acordo de Regime Especial, intimação, parecer SEFAZ, 
inventário físico de mercadorias e documentos auxiliares da nota fiscal – 
DANFES, tudo de fls. 04/85. 
 

A autuada foi intimada do auto de infração via postal (fls. 86/87)e, 
tempestivamente,apresentou impugnação, com as seguintes alegações (fls. 
88/91): 

 
O autuante, ao entender indevido os créditos do crédito 
presumido, deveria ter concedido os créditos do imposto 
referente às entradas das mercadorias. O ICMS é não 
cumulativo devendo ser compensado o que for devido em cada 
operação com o valor cobrado na operação anterior. 

 
Fez juntada de procuração e contrato social (fls. 93/95). 
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O julgador de primeira instância, em sentença às (fls.97/101), aduz 
que:  

 
O autuante, em sua Nota Explicativa de fls. 04/05, disse que ao 
proceder auditoria, constatou que o contribuinte não 
industrializava seus produtos no Estado do Tocantins, sendo 
que suas saídas eram feitas com mercadorias produzidas em 
sua Matriz situada em Aparecida de Goiânia, no Estado de 
Goiás. Desta forma, o sujeito passivo utilizou irregularmente o 
benefício fiscal do crédito presumido. A defesa alega que o 
autuante, ao não aceitar a utilização do crédito presumido, 
deveria ter concedido os créditos referente às entradas das 
mercadorias, em respeito ao princípio da não-cumulatividade. 
Desse modo, como a impugnante não questiona a utilização 
indevida do crédito presumido, a questão central a ser 
enfrentada é a análise do direito ao crédito do ICMS relativo às 
entradas dessas mercadorias comercializadas e objeto da 
reclamação em tela. De fato, a legislação assegura o direito ao 
crédito sobre as operações anteriores, porém, o condiciona ao 
cumprimento do que prevê a legislação tributária. Ou seja, à 
idoneidade da documentação e sua regular escrituração, nos 
prazos e condições estabelecidas no Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Dec. nº 2.912/2006. No presente caso o 
autuante identificou a utilização indevida de crédito fiscal 
presumido, em desconformidade ao que estipula a Lei 
1.385/2003 e o Termo de Acordo de Regime Especial entre 
SEFAZ e o contribuinte. 
 

Colacionou a legislação de regência e disse estar comprovado que o 
sujeito passivo descumpriu a legislação tributária ao apropriar-se 
indevidamente de créditos fiscais e, que a exigência é legítima. Julgou 
PROCEDENTE o auto de infração 2014//003344, para condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do valor de R$ 2.612.677,56, com a penalidade 
correspondente à multa de 120% prevista no art. 48, inciso IV, alínea “e”, da Lei 
nº 1.287/2001, mais acréscimos legais. 
 

 Em manifestação de fls. 153/155 o Representante Fazendáriodisse 
que que as notas fiscais de entradas das mercadorias são idôneas e 
encontram-se devidamente escrituradas nos prazos e condições legais, 
conforme prevê o art. 32, parágrafo 1º da Lei 1.287/2001. Que o contribuinte 
tem direito a esses créditos para compensação com operações subsequentes e 
assim, pugna pela procedência parcial do auto de infração mediante a 
compensação do créditos tributários nos valores de R$ 780.568,87 e 549,03. 
 

É o relatório. 
 
 
VOTO 
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Trata-se de exigência de imposto por aproveitamento indevido, no 
ano de 2013, de crédito presumido autorizado pelo programa pró-indústria, 
conformeLei 1.385/03. 

Tem-se nos autos Nota Explicativa do autor, o Levantamento Básico 
do ICMS que indica o valor exigido no campo 4.11, planilha auxiliar com o 
detalhamento mensal dos valores, cópia do livro Registro de Apuração do 
ICMS, Termo de Acordo de Regime Especial, intimação, parecer SEFAZ, 
inventário físico de mercadorias e documentos auxiliares da nota fiscal – 
DANFES. 

O autuante, em sua Nota Explicativa de fls. 04/05, disse que ao 
proceder auditoria, constatou que o contribuinte não industrializava seus 
produtos no Estado do Tocantins, sendo que suas saídas eram feitas com 
mercadorias produzidas em sua Matriz situada em Aparecida de Goiânia, no 
Estado de Goiás. “Desta forma, o sujeito passivo utilizou irregularmente o 
benefício fiscal do crédito presumido”. 

A defesa alega que o autuante, ao não aceitar a utilização do crédito 
presumido, deveria ter concedido os créditos referente às entradas das 
mercadorias, em respeito ao princípio da não-cumulatividade. 

O ICMS é regido pelo princípio da não-cumulatividade, diante da 
inequívoca dicção da norma inscrita no art. 155, § 2.º, I, da CF, que, embora 
dotada de eficácia imediata, subordina-se ao que dispõe legislação 
complementar que, inclusive, pode estabelecer restrições.  

Ao desincumbir-se da tarefa que lhe cometeu o art. 155, § 2º, XII, 
“c”, da CF, a Lei Complementar nº 87/96, no art. 20, assegura ao sujeito 
passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, 
no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal ou de comunicação. Vejamos: 

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do 
imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo 
ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.  

Industrializar significa praticar operação da qual resulte alteração de 
natureza, funcionamento, utilização, acabamento ou apresentação de um pro-
duto. 

 
Da vedação e/ou estorno do crédito diz a Lei 1.287/01: 



 
 

Publicado no Diário Oficial de nº 4.630 de 1o junho de 2016 
 

 
  
 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 

4

 
“Art. 37. (...)” 
“§ 2º É vedado o crédito relativo à mercadoria entrada no 
estabelecimento ou à prestação de serviços a ele feita para”: 
 
“I – integração ou consumo em processo de industrialização ou 
produção rural, quando a saída do produto resultante não for 
tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se se tratar de 
saída para o exterior”; 

 
Em seu levantamento à fls. 06, o autor do procedimento apontou 

valores capturados na importação dos arquivos eletrônicos como sendo os que 
se encontram destacados como ICMS normal da operação anterior. Ou seja, o 
imposto pago na origem pelas aquisições em outros estados da federação 
(GO), no valor de R$ 549,03 e, de R$ 780.598,87. 

 
 O Representante Fazendário disse que as notas fiscais de entradas 

de mercadorias são idôneas e encontram-se devidamente escrituradas nos 
prazos e condições legais, conforme prevê o art. 32, parágrafo 1º da Lei 
1.287/2001. Que o contribuinte tem direito a esses créditos para compensação 
com operações subsequentes e assim, pugna pela procedência parcial do auto 
de infração mediante a compensação do créditos tributários nos valores de R$ 
780.568,87 e 549,03. 

 
A defesa disse que o TARE 1.658/06 mandava abdicar dos créditos 

do ICMS das operações anteriores. Que o contribuinte, lá pelas tantas, passou 
a adotar software de apuração do ICMS em que não mais aparecia o destaque 
do imposto pago na operação anterior e que, por isso, o valor indicado no 
levantamento da auditoria corresponde à um período em que o programa 
anterior o fazia. Que o valor das aquisições e, consequentemente, dos créditos 
envolvidos é superior. Pede que os créditos sejam dados em relação à todas 
as aquisições do período. Juntou documentos em que se pode confirmar o que 
disse. 

 
Após consulta ao SPED – Sistema Público de Escrituração Digital e 

à documentação arrolada nos certificamos de que o volume de aquisições foi, 
de fato, superior àquele que a auditoria considerou como lastro do imposto 
destacado e, que a REFAZ admitiu como legítimo. 

 
É verdadeiro o que disse o causídico. “O autuante, ao entender 

indevido os créditos do crédito presumido, deveria ter concedido os créditos do 
imposto referente às entradas das mercadorias”. 

 
Poder-se-ia dizer, como há muito se diz, que o COCRE deve julgar 

em apartado o crédito tributário e o indébito. Já militei nessa causa e continuo. 
Sempre que faltam elementos de convicção nos autos deve ser essa a 
premissa. Aqui? Não é o caso. 
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Benefícios fiscais são concedidos mediante condições. In casu, a Lei 
cessionária condiciona o benefício do crédito presumido à renúncia do crédito 
sobre as entradas. Ao tornar sem efeito um benefício fiscal sob condição, a 
auditoria, em substituição à sistemática que o rege, deve adotar em seu lugar o 
sistema normal de apuração, fazendo o cotejo entre créditos e débitos. Não fê-
lo. Tudo bem. Resta que o façamos. 

 
Além do valor indicado no levantamento basilar identificamos, na 

documentação acostada, aquisições que importam o destaque de outros R$ 
728.507,87 (setecentos e vinte e oito mil, quinhentos e sete reais e oitenta e 
sete centavos). 

 
Resulta de toda a análise que tem o sujeito passivo o direito ao 

crédito sobre suas aquisições no valor de R$ 1.509.655,77 (Um milhão 
quinhentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete 
centavos). Ou seja, do cotejo entre o valor aqui lançado como crédito 
presumido indevido de R$ 2.612.677,56 com os créditos de direito sobre as 
entradas temos como legítimo um valor de R$ 1.103.021,79 (Um milhão, cento 
e três mil, vinte e um reais e setenta e nove centavos). 
 

Desta forma, somos pela reforma da decisão singular para assentar 
a procedência parcial do auto de infração em apreço, a fim de exigir do sujeito 
passivo a importância de R$ 1.103.021,79 (Um milhão, cento e três mil, vinte e 
um reais e setenta e nove centavos), mais acréscimos legais, tudo conforme 
consta da certidão de julgamento à fls. 525/526. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso 
voluntário e dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte a reclamação tributária constante do auto 
de infração no 2014/003344 para:  

 
a) Condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 

valor de R$ 1.103.021,79 (Um milhão, cento e três mil, vinte e um reais e 
setenta e nove centavos), mais acréscimos legais; 

 
b) Absolver o sujeito passivo da imputação de R$ 1.509.655,77 (Um 

milhão quinhentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco 
reais e setenta e sete centavos) 

 
Os Senhores Adriano Guinzelli e Hyun Suk Lee fizeram sustentação 

oral pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da 
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sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, João Alberto Barbosa 
Dias,Osmar Defante, José Candido de Moraes e Islan Nazareno Athaide de 
Amaral. Presidiu a sessão de julgamento, aos vinte e sete dias do mês de abril 
de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos trinta e um dias do mês maio de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 

 
                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


