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ACORDÃO No                              174/2017 
PROCESSO No                             2010/6200/500076 
AUTO DE INFRAÇÃO No              2010/002313 
REEXAME NECESSÁRIO No       3.383 
INTERESSADO:                           SERGIO BATTISTELLA BUENO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No         29.368.117-1 
RECORRENTE:                            FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. CRÉDITOS 
REFERENTES A INSUMOS E ATIVOS. LANÇAMENTO SOB EFEITO DE 
CONSULTA. IMPROCEDENTE – É improcedente o auto de infração que considera 
como aproveitamento indevido de crédito do ICMS, incidente sobre as entradas de 
insumos e aquisição de ativos no estabelecimento do produtor rural, cujo direito ao 
crédito é garantia constitucional e que estava sob efeito de consulta. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração no 2010/002313, contra o contribuinte acima qualificado na peça 
inaugural, referente à aproveitamento indevido de crédito relativo ao CIAP – controle 
de crédito de ICMS do ativo permanente sem a devida documentação no valor de R$ 
54.282,74 (cinquenta e quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro 
centavos) no mês de abril de 2006. 

 
Foram anexados aos autos o Levantamento básico do ICMS, cópia do 

livro de apuração do ICMS do mês de abril de 2006 (fls. 3 e 6). 
 
A autuada foi intimada por ciência direta e apresentou impugnação 

tempestivamente, com as seguintes alegações; que o autuado é produtor rural, que 
os créditos foram lançados na GIAM do mês de maio e se referem a créditos 
requeridos à SEFAZ nos RCIAs protocolados na Coletoria Estadual de Dianópolis; 
que pela demora na resposta dos processos, o autuado peticionou ao Delegado 
Fiscal de Taguatinga em 8 de abril de 2006 e obteve em 28 de abril de 2006 
autorização para escrituração do total das notas; no mérito que foi comprovado pelos 
documentos fiscais e escriturado e que transcorrido mais de 4 anos da autorização 
não caberia mais desqualificar a documentação que fundamentou a escrituração e 
ao final pede o cancelamento do auto de infração, fls. 09 a 11; 
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 Foi juntado procuração, requerimento ao Diretor da Receita pedindo 
deferimento de solicitação de créditos de ICMS pendentes o qual foi autorizado a 
escrituração das notas no forma legal, relação de processos, controle de crédito de 
ICMS do ativo permanente – CIAP modelo D, fls. 12 a 27. 

 
O julgador de 1ª instancia, através do Despacho no 001/2012 – 

CAT/JPI/JWP, fls.30 e 31, encaminha o processo a Delegacia Regional de Porto 
Nacional para se manifestar se os processos foram procedentes ou não em relação 
aos créditos.  

 
Em Parecer DRT – PN/JCB no 024/2012, fls. 32/33, relata que o 

procedimento do autor do procedimento tem embasamento face a não comprovação 
dos valores aproveitados; que o valor lançado não foi devidamente contestado; que 
os valores das fls. 14/27 totalizam a importância de R$ 2.902,16 (dois mil 
novecentos e dois reais e dezesseis centavos) valor muito menor que o lançado; que 
mesmo que considerando este valor fica um resíduo de R$ 51.380,58 (cinquenta e 
um mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) e manifesta pela manter 
este valor. 

 
O julgador de 1ª instancia remete a Delegacia Regional de Taguatinga 

para que o autor ou seu substituto manifestar se sobre o quanto a parcialidade do 
crédito, fls. 35/36. 

 
O autor do procedimento elabora termo de aditamento alterando o crédito 

para R$ 51.380,58 (cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e oito 
centavos) fls. 39. 

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

44 a 52, reitera as alegações iniciais e afirma que até o momento da lavratura do 
auto de infração ora impugnada, não havia sido notificado acerca do seu pedido de 
homologação dos créditos solicitados através do RCIA; que o contribuinte só foi 
notificado em 20/09/2013 sobre o parecer homologando parcialmente os créditos 
pleiteados e que o parecer 24/2012 foi emitido 8 anos após o protocolo dos RCIA; 
que o auto foi lavrado em 2010 e se passaram mais 3 anos sem qualquer decisão 
sobre o pedido dos créditos e que conforme o § 16 do art. 499 do RICMS-TO 
estabelece que: 

 
§ 16. Os créditos de ICMS não homologados devem ser 
estornados e exigidos, aplicando-se penalidade cabível e os 
acréscimos legais. 

 
Que os créditos só poderiam ser cobrados a partir da recusa a 

homologação dos créditos pleiteados e requer em preliminar a nulidade do auto de 
infração ou no mérito a sua improcedência. 
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O julgador de 1ª instancia, em sentença proferida as fls. 59 a 64, faz 
breve relato e aduz que a demanda se refere a aproveitamento indevido de crédito 
relativo ao CIAP 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 “b” da Lei 1287/2001; que parte das provas não foram juntadas ao 
processo referente ao deferimento ou indeferimento do pedido do autuado pelo 
Delegado Regional da Jurisdição contrariando o art. 499 do Decreto 2.912/06; que 
conforme o art. 142 do CTN, o ônus da prova neste caso cabe ao fisco, por este fato 
e a falta de descrição clara e precisa julgou NULO o auto de infração, sem análise 
do mérito, e extinta a reclamação tributária do campo 4.11 no valor de – R$ 
51.380,58 (cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos). 

 
Em despacho da Representação Fazendária, fls. 65 a 67, em reexame 

obrigatório, encaminha a Delegacia da Receita Tributária de Taguatinga para 
juntada de notas fiscais, cópia do controle Demonstrativo de crédito acumulado-
DCA, cópia do CIAP, cópia dos livro Registro de entrada, apuração e cópia da 
homologação dos créditos. 

 
Em Despacho no 54/2016, fls. 71/236, o nobre auditor esclarece que o 

requerimento foi no valor de R$ 53.037,56 (cinquenta e três mil trinta e sete reais e 
cinquenta e seis centavos) que em relação ao CIAP totalizam o valor de R$ 5.435,44 
(cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) o parecer 
da Delegacia de Taguatinga autoriza o aproveitamento no valor de R$ 6.183,37 (seis 
mil cento e oitenta e três reais e trinta e sete centavos) já deduzido o valor de R$ 
3.145,00 (três mil cento e quarenta e cinco reais) homologado no parecer 124/2009. 

 
Em parecer da Representação Fazendária, fls. 238 a 256, em reexame 

necessário a sentença monocrática aduz que o sujeito passivo teve conhecimento 
do resultado dos processos de RCIA’s em 19/08/2009 adotado pelo Delegado da 
receita de Taguatinga; que o direito ao crédito está sujeito a procedimentos e à 
idoneidade da documentação conforme prevê a legislação tributaria e que somente 
parte do crédito foi autorizado através dos pareceres, por estes fatos recomenda não 
acatar a preliminar de nulidade e no mérito a procedência do crédito no valor de R$ 
51.380,58 (cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos). 

 
O processo foi encaminhado à agência de atendimento de porto nacional 

para dar ciência a autuada da decisão de Primeira Instância e parecer da 
Representação Fazendária.  

 
A autuada foi intimada por ciência direta em 17/03/2017 e apresentou 

recurso voluntário tempestivamente, discorda dos argumentos do Representante 
Fazendário; questiona o parecer sobre o direito ao aproveitamento do crédito que 
não autorizou alegando que não havia carimbo nas notas justificando que nas 
divisas da região do autuado não há postos fiscais; que o § 15 do art. 499 não veda 
ao aproveitamento de crédito quando a nota fiscal não tiver carimbo na entrada 



                            Publicado no Diário Oficial de no 4.965 de 03 de outubro 
     
                                                                                                       
                                                                                            
                                                                                                      
                                                                                    Contencioso Admins trativo-Tributário 
 
                                                                                                                            

Pág 4/6 
 
 

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 

 

interestadual dando a entender que esta irregularidade pode ser sanada; que o 
direito ao crédito foi negado por uma suposta omissão de saída realizada em um 
parecer de pedido de aproveitamento de crédito, reitera que seja mantida a sentença 
de 1º instancia. 

 
 

 É em síntese o Relatório, 
 
 

VOTO 
 

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

auto de infração no 2010/002313, referente à ICMS aproveitado indevidamente do 
CIAP no mês de abril de 2006. Ocorre que analisando a documentação constante 
nos autos constata-se que o estabelecimento produtor tem sim direito de se creditar 
do ICMS incidente nas entradas de insumos é aquisição de ativos, direito 
consagrado no art. 155, I, "b" e seu § 2º, inciso I. Por outro lado a Constituição 
Federal também dispôs que cabe a Lei Complementar disciplinar sobre o regime de 
compensação do ICMS:  

 
Desta forma observada a regra matriz prevista na Constituição Federal, a 

permissão para disciplinar o regime de compensação do imposto e as disposições 
previstas na Lei Complementar 87/96, o Código Tributário Tocantinense, instituído 
pela Lei 1.287/01 seguiu as mesmas determinações, inclusive quando se trata de 
operações com cereais in natura:  

 
Art. 30. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o 
que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação com o 
montante cobrado nas operações anteriores por este ou 
por outro Estado.  
 
Art. 31. 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 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.  
 
Art. 32. O direito ao crédito, para efeito de compensação 
com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento 



                            Publicado no Diário Oficial de no 4.965 de 03 de outubro 
     
                                                                                                       
                                                                                            
                                                                                                      
                                                                                    Contencioso Admins trativo-Tributário 
 
                                                                                                                            

Pág 5/6 
 
 

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 

 

que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham 
sido prestados os serviços, está sujeito à idoneidade da 
documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos 
e condições estabelecidos na legislação. 
§ 1o O direito ao crédito está condicionado à regularidade 
da documentação na conformidade do regulamento.  
 
Art. 33. O cotejo entre créditos e débitos nas operações 
com gado de qualquer espécie e cereais in natura poderá 
ser realizado, por produto, a cada operação, como 
determinar a legislação tributária.  
 

Há de considerar que antes da constituição do auto de infração, a 
autuada havia protocolado pedidos de aproveitamento de créditos que até o 
momento da lavratura não havia manifestação da administração fazendária, fato que 
está estabelecido no art. 80, incisos I e II da lei 1288/2001.    

 
Art. 80. Em relação à espécie consultada não se fará 
procedimento de formalização de crédito tributário: 
 I - durante o curso do procedimento da consulta; 
 II - contra aquele que proceder em estrita conformidade 
com a solução dada à consulta que houver formulado. 
 

Diante do exposto, em reexame necessário voto pela reforma da decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente a reclamação tributária constante do 
auto de infração no 2010/002313 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz no valor de R$ 51.380,58 (cinquenta e um mil, trezentos e oitenta reais e 
cinquenta e oito centavos), referente ao campo 4.11.  

 
 
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 improcedente a reclamação tributária 
constante do auto de infração no 2010/002313 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 51.380,58 (cinquenta e um mil, trezentos e 
oitenta reais e cinquenta e oito centavos), referente ao campo 4.11. 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 
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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 

 


