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                                                                            Contencioso Administrativo -Tributário 
 
 
ACÓRDÃO No: 

 
 
249/2017 

REEXAME NECESSÁRIO No: 3.392 
PROCESSO No: 2010/6200/500071 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002209 
INTERESSADO: SOFIA DINIZ JUNQUEIRA BUENO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.389.293-8 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
 ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DO 

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FALTA DE CLAREZA. NULIDADE 
– É nulo o auto de infração que não atende os requisitos previstos na legislação 
tributária.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração no 2010/002209, contra o contribuinte qualificado na inicial, referente ao 
aproveitamento indevido de créditos do ICMS. 

 
Foram anexado aos autos Levantamento Básico do ICMS, cópia do Livro 

Registro de Apuração e procuração (fls.05/14). 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 17 
/19): 

Que o autuado é produtor na Fazenda Recanto, Mateiros/TO; que o 
valor autuado difere da realidade, pois nos referidos meses o 
produtor rural vendeu para a Empresa Cargill Agrícola S/A, unidade 
de Barreiras- BA, com inscrição estadual sob o n. 29.999.854-1, 
titular do TARE 918/1999, sendo aplicável a alíquota de 12% e não 
17% indevidamente; que gerou uma obrigação para pagamento pelo 
substituto, Cargill no valor de RS 245.375,91 (duzentos e quarenta e 
cinco mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos); 
que nos meses em referência o produtor detinha créditos de ICMS 
acumulados pela contabilização dos créditos pagos  nos insumos 
agrícolas adquirido pelo mesmo e destinados à Cargill Agrícola S/A, 
crédito este, obtido nos termos das portarias SEFAZ  994/2004 e 
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portaria SEFAZ 1942/2004; que subtraindo o crédito transferido à 
Cargill, do valor total do imposto devido pelo substituto tributário 
chega-se ao valor objeto da presente autuação; que foi recolhido 
como parte do total do ICMS retido pelo substituto tributário- Cargill, 
nas notas de vendas do produto citado; que o procedimento acima foi 
adotado de comum acordo  entre o autuado e a SEFAZ- Taguatinga 
e o substituto tributário CARGILL; que este procedimento é 
preconizado pela lei Complementar  Federal 87/1996, Art. 25, § 2, 
sendo que foi devidamente lançado na GIAM dos meses 
competentes; que o lançamento a crédito no livro de apuração de 
ICMS foi efetuado apenas para zerar o saldo de ICMS  da operação 
no mesmo, já que fora debitado nas saídas das mercadorias  
vendidas para à Cargill e cujo ICMS  total foram retido e recolhido 
pela mesma como substituta tributária(TARE), tudo de acordo com 
orientação da Delegacia da Receita; requer o cancelamento do Auto 
de Infração, tendo em vista, que o imposto nele cobrado não é de 
responsabilidade do autuado e sim da empresa substituta tributaria 
que efetivamente o recolheu. 

 
Não foram feitas juntadas de documentos. 
 
O processo foi devolvido via despacho 062/2011 (fls. 23), onde foi juntado 

parecer fls. 25/27. 
 
Novamente devolvido via despacho 130/2012 (fls. 29/30), houve 

manifestação do autor da peça fls. (33/34), sendo lavrado Termo de Aditamento 
(fls.35/36), alterando os campos 4.8; 5.8, 6.8, 4.9, 5.9 e 6.9 do Auto de Infração. Fez 
juntada de levantamentos (fls.37). 

 
Intimado do Termo de Aditamento houve nova manifestação (fls.41/47) 

com as seguintes alegações: 
 

Que o agente fiscal equivocadamente não entendeu a extensão das 
operações praticadas pelo contribuinte, pois, ignorou as disposições 
constante do Termo de Acordo n. 918/1999, onde estabelece que a 
Cargill será responsável pela apuração retenção e recolhimento do 
ICMS , na qualidade de substituto tributário, prevendo também que o 
produtor deverá emitir nota fiscal modelo 1, constando que o ICMS 
será pago pela destinatária; que se não fosse emitido nota fiscal de 
entrada com a escrituração do crédito fiscal, haveria bitributação 
sobre o mesmo fato gerador uma vez que a Cargill está obrigada a 
fazer o recolhimento via Termo de Acordo; que subtraindo o valor 
total  do imposto devido pelo substituto  menos o valor de crédito 
acumulado pelo produtor rural  e repassado para a empresa Cargill 
nos termos do art. 8º inciso I da portaria SERFAZ 994/2004, obtém-
se o valor que foi autuado; considerando que os chamados “créditos 
inclusos” lançados na escrituração fiscal, tinham origem determinada 
e amparo legal, requer a improcedência do feito. 

 
Fez juntada de procuração, substabelecimento e cópias do auto de 

infração (fls. 48/51). 
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O julgador de primeira instância, em sentença às folhas 54/59, aduz:  
 

Que não resta provado que o procedimento adotado pelo contribuinte 
ocasionou infração à Legislação e conforme declaração as fls. 25 á 
27 dos autos o auditor que manifestou favorável à procedência do 
auto de Infração, tendo em vista que a autorização de transferência 
de saldo/credor seja feita a outro estabelecimento do Contribuinte 
localizado neste Estado e não operações interestaduais; que o 
procedimento adotado pela autuada encontrava à época, amparo 
tanto no Decreto 2912/2006, quanto na Portaria SEFAZ 994/2004, e 
que o autor do procedimento não provou nos autos que o óleo diesel 
e demais insumos  adquiridos pelo produtor agropecuário seja para 
fins particulares ou material de consumo e não tenha sido utilizado 
no processo de produção; que as disposições constante do Termo de 
Acordo n. 918/99, estabelece que a Cargill será responsável pela 
apuração retenção e recolhimento do ICMS, na qualidade de 
substituto tributário, prevendo também que o produtor deverá emitir 
nota fiscal modelo 1, constando que o ICMS será pago pela 
destinatária, ao meu ver, dá amparo para que adote procedimentos 
que o isentam de qualquer responsabilidade uma vez que a Cargill 
supostamente recolheu devidamente o imposto devido; que somente 
a narração clara, objetiva e segura dos fatos e o conjunto dos 
documentos fiscais que deram origem aos cálculos constantes das 
planilhas  juntadas aos autos  fls. 37, permitiriam o convencimento 
das ocorrências descritas na inicial e composição do crédito, em 
consonância com o art. 8º inc. I da portaria SEFAZ 994-2004 bem 
como o total do imposto devido, aliado ao que dispõe o TARE  
918/99 objeto da impugnação feitas as fls.41 á 47 dos autos; que 
deveriam ser combatidas com devida comprovação concreta que 
caracterizasse o aproveitamento indevido; que a presença das 
precitadas inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à nulidade do 
lançamento por defeito de estrutura e vício formal estampada, como 
já dito, pela divergência entre os elementos que compõem a peça 
básica e todos os documentos que serviram de provas na 
sustentação do feito, cuja harmonia é indispensável à correta 
configuração desse ato jurídico-administrativo; que é imprescindível a 
comprovação de que houve o aproveitamento indevido do Crédito 
conforme estabelece o art. 35 Inc. IV da lei 1.288/2001; que a 
demonstração de todos os elementos que deram causa ao 
lançamento do crédito tributário é condição essencial para a 
comprovação dos fatos decorrentes da omissão vislumbrada, a fim 
de que a ação do Fisco não seja conduzida por meros indícios, mas 
amparada em provas documentais, bem como, a descrição clara e 
segura dos fatos apurados, os quais tornam inafastáveis as 
conclusões sobre a ilicitude das operações objeto da autuação em 
contenda, nos termos dos dispositivos do art. 35, da Lei 1.288/2001. 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada, concedo-lhe 

provimento e julgo NULO o auto de infração no 2010/002209.  
 
Campo 4.11 - no valor de R$ 22.614,25 (vinte e dois mil seiscentos e 

quatorze reis e vinte e cinco centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais 
cominações legais; 
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Campo 5.11 - no valor de R$ 85.545,29 (oitenta e cinco mil quinhentos e 

quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), com a penalidade do campo 5.15, 
mais cominações legais; 

 
Campo 6.11 - no valor de R$ 8.912,81 (oito mil novecentos e doze reais e 

oitenta e um centavos), com a penalidade do campo 5.15, mais cominações legais. 
 
A Representação Fazendária em despacho às fls.60/61 solicita ao autor 

do procedimento juntada de documentos para averiguar a veracidade da 
responsabilidade da empresa CARGIL pelo aproveitamento de crédito do ICMS. 

 
Intimado (fls.64) o contribuinte fez juntada de copias de notas fiscais e 

livro de registro de entradas e saídas (fls.66/500). 
 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 503/526, recomenda a 

manutenção da sentença singular, que julgou nulo o presente auto de infração. 

Em seguida o processo foi remetido ao Contencioso Administrativo 
Tributário para julgamento. 

 
É o relatório.  

 
 

VOTO 
 
 

O auto de infração em análise refere-se ao aproveitamento indevido de 
crédito do ICMS. 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo, denota-se que razão 
assiste ao sujeito passivo, uma vez que não foi possível visualizar com clareza e 
segurança a origem do valor ora exigido. Nessa direção, somente a narração clara, 
objetiva e segura dos fatos e o conjunto dos documentos fiscais que deram origem 
aos cálculos constantes das planilhas juntadas aos autos permitiriam o 
convencimento das ocorrências descritas na inicial, conforme determina a legislação 
por meio do art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, a saber: 

 
 

Art. 35.  O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
[...] 
 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência. 
 
d) o dispositivo legal infringido; 
 
e) a sugestão da penalidade aplicável; 
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f) a base de cálculo, alíquota aplicável e o valor originário da 
obrigação; 
[...] 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do cré dito 
tributário e os documentos comprobatórios dos fatos  em que se 
fundamentar. (grifo nosso) 

 
 

De acordo com o julgador de primeira instancia “o que ora se discute é um 
estorno por aproveitamento indevido de crédito que segundo o autor, não há 
previsão legal para o aproveitamento, por envolver operação interestadual. No citado 
TARE além do recolhimento do ICMS, também se torna responsável com relação às 
remessas de óleos vegetais comestíveis que destinar a contribuintes internos, na 
qualidade de substituto tributário, prevendo também que o produtor deverá emitir 
nota fiscal modelo 1 constando que o ICMS será pago pela destinatária”. 
 

Verifica-se, no presente auto de infração, a ausência de documentos 
comprobatórios, impossibilitando assim, a comprovação da regularidade da 
exigência fiscal, cujo ônus da prova cabe ao Fisco, nos termos do art. 142, CTN, 
vejamos: 
 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação correspondente , determinar a matéria 
tributável , calcular o montante do tributo devido , identificar o 
sujeito passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade 
cabível. (grifo nosso) 
 

Nessa direção, somente a narração clara, objetiva e segura dos fatos e o 
conjunto dos documentos fiscais que deram origem aos cálculos constantes das 
planilhas juntadas aos autos fls. 146, permitiriam o convencimento das ocorrências 
descritas na inicial. A composição do crédito em consonância com o art. 8º, inc. I da 
portaria SEFAZ 994-2004, bem como, o total do imposto devido, aliado ao que 
dispõe o TARE 918/1999, objeto da impugnação deveriam ser combatidas com 
devida comprovação concreta que caracterizasse o aproveitamento indevido. 

 
A presença das precitadas inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à 

nulidade do lançamento por defeito de estrutura e vício formal estampada, como já 
dito, pela divergência entre os elementos que compõem a peça básica e todos os 
documentos que serviram de provas na sustentação do feito, cuja harmonia é 
indispensável à correta configuração desse ato jurídico-administrativo. 

 
Desta forma, a conjunção dessas circunstâncias caracteriza a situação 

prevista no inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/2001, in verbis: 
 

Art. 28 . É nulo o ato praticado:  
[...] 
 
II – com cerceamento de defesa; 
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Ademais, entendo que o procedimento adotado pela autuada encontrava 

à época, amparo tanto no Decreto 2.912/2006, quanto na Portaria SEFAZ 994/2004. 
Verifica-se que o autor do procedimento não provou nos autos que o óleo diesel e 
demais insumos adquiridos pelo produtor agropecuário seja para fins particulares ou 
material de consumo e não tenha sido utilizado no processo de produção. 

 
Temos, ainda, que as disposições constante do Termo de Acordo n. 

918/1999, onde estabelece que a Cargill será responsável pela apuração retenção e 
recolhimento do ICMS, na qualidade de substituto tributário, prevendo também que o 
produtor deverá emitir nota fiscal modelo 1, constando que o ICMS será pago pela 
destinatária, dá amparo para que adote procedimentos que o isentam de qualquer 
responsabilidade, uma vez que a Cargill supostamente recolheu devidamente o 
imposto devido.   

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

assim já decidiu: 
 

ACÓRDÃO Nº: 67/2012 – EMENTA:     ICMS. APROVEITAMENTO 
INDEVIDO DE CRÉDITOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DO 
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - Apresenta 
nulidade o auto de infração que não atende os requisitos previstos na 
legislação tributária.  
 
ACORDÃO Nº 118/2012 –  EMENTA:  ICMS. AUDITORIA. 
NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ERRO 
FORMAL. ARTS. 28 E 35 DA LEI 1.288/2001 – A narração contida 
na peça fiscal deve ser clara, objetiva e segura o suficiente para 
permitir a compreensão dos fatos nela narrados; caso contrário, a 
leitura incompreensível implica a sua nulidade, ao teor do art. 28, II, 
c/c. art. 35, I, c, da Lei 1.288/2001; a qualificação de infração 
cometida diversa do fato infringente noticiado no lançamento fiscal e 
a falta de elementos comprobatórios dos fatos descritos na inicial 
maculam a constituição do crédito tributário e conduzem a sua 
nulidade, nos termos do art. 35, I, d, e IV, da mesma Lei 

 
Por todo o exposto, tem-se que a ocorrência dos equívocos destacados 

vicia a constituição do crédito tributário efetuada pelo Fisco. 
 

Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados decido 
pela manutenção da decisão de primeira instância, e julgo pela nulidade do auto de 
infração no 2010/002209. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 
 

 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância, que julgou nula as reclamações tributárias constante do auto de 
infração de no 2010/002209 e julgar extinto sem análise de mérito. O Representante 
Fazendário João Alberto Barbosa Dias fez sustentação oral pela fazenda pública e 
sugeriu refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno.   
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Kellen C. Soares Pedreira do 
Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Maria das Graças Vito da Silva Veloso, 
Denise Baiochi Alves, Osmar Defante e Ricardo Shiniti Konya. Presidiu a sessão de 
julgamento aos dezessete dias do mês de outubro de 2017, o conselheiro Suzano 
Lino Marques.  

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezenove dias do mês de dezembro de 2017. 
 

 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


