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ACORDÃO No                              173/2017 
PROCESSO No                             2010/6200/500077 
AUTO DE INFRAÇÃO No              2010/002314 
REEXAME NECESSÁRIO No       3.384 
INTERESSADO:                           SERGIO BATTISTELLA BUENO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No         29.368.117-1 
RECORRENTE:                            FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
  
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. CRÉDITOS 
REFERENTES AOS PAGAMENTOS PELO SUBSTITUTO POR FORÇA DE TARE.  
IMPROCEDENTE – É improcedente a reclamação tributária que considera o 
lançamento a crédito no livro de apuração do remetente, imposto que por força de 
TARE estabelece o destinatário como substituto tributário. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração no 2010/002314, contra o contribuinte acima qualificado na peça 
inaugural, referente à aproveitamento indevido de crédito relativo ao pagamento do 
ICMS pelo substituto tributário, item 4.1 no valor de R$ 65.135,55(sessenta e cinco 
mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) no mês de abril a junho 
de 2008 e item 5.1 no valor de R$ 11.367,13 ( onze mil, trezentos e sessenta e sete 
reais e treze centavos) no mês de maio a junho de 2009 . 

 
Foram anexados aos autos os Levantamentos básicos do ICMS, cópia 

dos livros de apuração do ICMS do mês de abril e maio de 2008 e maio de 2009 (fls. 
3 e 10). 

 
A autuada foi intimada por ciência direta e apresentou impugnação 

tempestivamente, com as seguintes alegações; que o autuado é produtor rural e que 
no período fiscalizado efetuou venda de soja em operação interestadual a Empresa 
Cargil Agrícola S/A, unidade Barreiras-BA; que nesta operação a alíquota aplicável 
seria 12% e não 17% como consta neste auto de infração; que nos meses 
fiscalizados a autuada detinha créditos de ICMS referente insumos agrícolas  no 
valor de R$ 101.071,55 nota M-4 nº 150 de 29/04/2008, R$ 53.822,67( cinquenta e 
três mil, oitocentos e  vinte e dois reais e sessenta e sete centavos)  nota M-4 nº 175 
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de 22/05/2008 no valor de R$ 2.357,20 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e 
vinte centavos) e nota M-4 nº 268 de 28/05/2009 no valor de R$ 44.891,68 (quarenta 
e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) créditos 
obtidos nos termos das portarias SEFAZ 994/2004 e 1.942/2004; que subtraindo os 
créditos resultaria no valor de R$ 76.502,68 (setenta e seis mil, quinhentos e dois 
reais e sessenta e oito centavos) que foi recolhido como parte do total do ICMS 
retido pelo substituto tributário Cargil nas vendas de soja; que este procedimento foi 
acordado entre a autuada e a Delegacia de Taguatinga e preconizada pela Lei 
Complementar 87/96, art. 25 § 2º; que os valores lançados a créditos no livro de 
apuração foram mero lançamento para zerar o saldo de ICMS por que o imposto já 
havia sido recolhido pela Cargil, ao final requer o cancelamento do auto de infração, 
fls. 14/16. 

 
O julgador de 1ª instancia, através do Despacho no 006/2012 – 

CAT/JPI/JWP, fls.19 e 20, encaminha o processo a Delegacia Regional de Porto 
Nacional para retificar a base de calculo dos itens 4.8 e 5.8 e as alíquotas do auto de 
infração, junte cópias dos livros de entrada e apuração do exercício de 2008 e 2009 
conforme art. 35 da lei 1.288/01 e manifeste-se sobre os créditos relativos a 
insumos. 

 
Em Parecer DRT – PN/JCB no 009/2012, fls. 21/22, relata que conforme o 

Termo de Acordo no 918/99 que estabelece a Cargil responsável pela apuração e 
recolhimento do ICMS, recomenda a extinção do auto de infração e faz juntada do 
livro de registro de entrada e apuração do ICMS de 2008 e 2009, fls. 23 a 128. 

 
Em Despacho no 117/2012, o julgador de 1o instancia remete a Delegacia 

Regional de Taguatinga para que o autor ou seu substituto manifestar se sobre os 
créditos de ICMS pagos nos insumos agrícolas adquiridos pelo destinatário da 
produção de soja, fls. 130 e 131. 

 
O auditor da delegacia de Taguatinga manifesta-se que a transferência de 

crédito tem previsão legal para operações internas e que na operação em tela 
refere-se a uma transferência interestadual que não tem previsão legal e elabora 
termo de aditamento e recomenda ciência ao contribuinte, fls. 133 a 137. 

 
O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento e manifesta-se 

reiterando as alegações iniciais e que conforme prevê o Termo de Acordo no 918/99 
da Cargil, ela é responsável pela apuração, retenção e recolhimento do ICMS; os 
documentos fiscais são emitida pela remetente contendo todas as informações 
indicando que o ICMS será recolhido pelo destinatário; que o debito da operação 
registra e apurada em seu livro deveria ser anulada para não gerar obrigação de 
recolher em duplicidade o ICMS e a forma utilizada foi o descrito no livro como “ 
crédito incluso relativo a pagamento de ICMS pelo substituto tributário (CARGIL)”, 
fls. 141 a 146. 
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O julgador de 1ª instancia, em sentença proferida as fls. 153 a 158, faz 
breve relato e aduz que a demanda se refere a aproveitamento indevido de crédito 
do ICMS e que as pretensões fiscais encontram respaldo nos art. 44, inciso II e art. 
45, inciso XVIII e art. 46 §§ 1o e 2o da Lei 1287/2001 e a penalidade no art. 48, inciso 
IV, alínea “e” da Lei 1287/2001; entende que a não está provado que o 
procedimento adotado pelo contribuinte ocasionou infração á legislação 
considerando o TARE 918/99 da CARGIL; entende que o procedimento da autuada 
encontra respaldo no art. 499 §15, incisos I e II do Decreto 2.912/06 e que as provas 
apresentada pelo autuante não comprova a exigência fiscal e que ônus da prova é o 
Fisco neste caso sentenciando pela Nulidade os itens 4.11 e 5.11 extinguindo o feito 
sem julgamento do mérito. 

 
Em despacho REFAZ no 110/2014 da Representação Fazendária, fls. 159 

a 160, solicita diligencia para juntada de notas fiscais do produtor rural com destino a 
Cargil de Barreiras; cópia dos livros de saída e entrada onde constam o registros das 
notas que deram origem ao lançamento e todos os livros de apuração dos períodos 
fiscalizados e cópia do TARE 918/99. 

 
Em Despacho, o nobre auditor substituto faz juntada dos documentos 

solicitados pela REFAZ, fls. 164 a 440. 
 
Em parecer da Representação Fazendária, fls. 442 a 461, em reexame 

necessário a sentença monocrática, faz relato do processo e após análise de todas 
as provas inclusive que foi solicitada pela REFAZ em despacho no 110/2014, 
recomenda acatar a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa. 

 
A autuada foi notificada por ciência direta em 21/03/2017 e não 

apresentou recurso voluntário. 
 
 

 É em síntese o Relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido, o presente processo formalizado por meio do 

auto de infração no 2010/002314, referente ao aproveitado indevidamente de crédito 
relativo ao pagamento do ICMS pelo substituto tributário (CARGIL) nos meses de 
abril a junho de 2008. 

 
Ocorre que analisando a documentação constante aos autos, verifica-se 

que o estabelecimento produtor, remetente da mercadoria, ao emitir a nota de saída  
conforme prevê a legislação tributária, registrou em seu livro de saída e efetuou  a 
apuração do ICMS. 
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Este lançamento resulta em um débito de imposto, que por força do 

Termo de Acordo no 918/99, em sua subcláusula segunda da cláusula terceira, 
estabelece a CARGIL como responsável pelo pagamento do ICMS:  

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA DA CLÁUSULA TERCEIRA DO TARE Nº 

918/99. 
 

“Nas notas fiscais emitidas para atender o previsto nesta 
cláusula, deverá constar que o ICMS será pago pela 
destinatária das mercadorias, fazendo referência 
expressa a esse TARE.  

 
Desta forma, observado o que estabelece o TARE no 918/99, a autuada 

efetuou o lançamento a crédito em seu livro de apuração para anular o débito com o 
dizer “crédito incluso relativo a pagamento de ICMS pelo substituto tributário 
(CARGIL)”, o qual o atuante entende como sendo indevido e constitui este crédito 
tributário. 

 
Considerando que o lançamento efetuado pela autuada em seu livro de 

apuração não representa prejuízo ao Erário Público e só atende o disposto no TARE 
918/99, firmado entre a CARGIL e a Secretaria da Fazendo do Estado do Tocantins 
e que a não anulação do débito no livro de apuração da autuada resultaria em 
Bitributação, pois ocorreria a cobrança do ICMS da mesma operação pelo remetente 
e pelo destinatário o qual é o responsável pelo pagamento, diante do exposto, em 
reexame necessário voto pela reforma da decisão de primeira instância, para julgar 
improcedentes as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2010/002314 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 65.135,55 (sessenta e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco 
centavos) R$ 11.367,13 (onze mil, trezentos e sessenta e sete reais e treze 
centavos) referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente.  

 
 
É o voto.   
 
  

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a 
decisão de primeira instância, para julgar improcedentes as reclamações tributárias 
constante do auto de infração no 2010/002314 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 65.135,55 (sessenta e cinco mil, cento e 
trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) R$ 11.367,13 (onze mil, trezentos e 
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sessenta e sete reais e treze centavos) referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O Representante Fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo, 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do 
Vale, Denise Baiochi Alves, Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva 
Leal e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos onze dias do mês de 
setembro de 2017, o Conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas -

TO, aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 


