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ACÓRDÃO Nº: 146/2008    
PROCESSO Nº : 2006/6260/500107          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6699
RECORRENTE: JOSÉ R. DE SOUZA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Não caracterização de aproveitamento indevido de crédito, em 
levantamento comparativo contábil/fiscal. Constatação de lançamento da nota 
fiscal de entrada. Lançamento improcedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2006/002727 em relação ao valor de R$6.929,85 (seis mil, novecentos e vinte e 
nove reais e oitenta e cinco centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 04 de março de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar por deixar de ICMS, na importância de 
R$6.929,85 (seis mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), 
por aproveitamento indevido de crédito, relativo a lançamento no livro fiscal de 
entradas, referente a nota fiscal de saída nº 3758, relativo ao período de 01/01 à 
31/12/2005, conforme constatado através de Levantamento Comparativo Contábil, 
ajustado ao Levantamento Básico do ICMS. 

O contribuinte apresenta Impugnação, onde diz que a nota fiscal nº 3758, 
direcionada para Ind. Subproduto Origem Animal Lopesco Ltda., originária de SP, 
que esta empresa devolveu os produtos discriminados nesta nota fiscal citada, no 
verso da mesma, ocasionando assim na contabilidade um lançamento de 
devolução de mercadorias, pois estava em desacordo por constar produtos em 
duplicidade, na qual estava carimbada por vários postos fiscais de Goiás. No 
mesmo dia foi emitida outra nota fiscal nº 3759, constando parte dos produtos 
emitido na nota fiscal devolvida. Que no dia 31/08/2005, foi emitida outra nota 
fiscal nº 03783, que complementa a nota fiscal, com o valor da diferença.   

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda decorre de aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS ao lançar no livro fiscal de entradas a nota fiscal de 
saída nº 3758. Pois foi emitida na venda de mercadorias e devidamente lançada 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2006/002727

no livro registro de saída, como afirma a autuada. As mercadorias foram 
devolvidas pelo destinatário, conforme verso da referida nota fiscal. Esta nota 
fiscal já tinha surtido os efeitos legais. Para acobertar a devolução das 
mercadorias, outra nota fiscal deveria ter sido emitida, referente as mercadorias 
devolvidas, para configurar crédito do imposto. O procedimento do contribuinte não 
está correto, visto que a nota fiscal de saída não poderia ter sido lançada no livro 
de saída e de entrada ao mesmo tempo. Neste caso ficou configurado o 
aproveitamento indevido de crédito do imposto. Julga procedente o auto de 
infração.   

Recurso voluntário, foi impetrado onde repete os termos da impugnação.  

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, pela procedência do feito. 

Fazendo uma análise acurada dos fatos, não ficou caracterizado a 
exigência tributária lançada na peça básica. A forma como os fatos foram 
narrados, não se verifica nenhuma lesão aos cofres públicos estaduais. Pareceu 
um mero ato falho no exercício da contabilidade.

Entendo com estas considerações, a não ocorrência de ilícito tributário 
nesta operação, motivo pelo qual esse procedimento não deve prevalecer neste 
contencioso.

De todo exposto, no mérito, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2006/002727 em relação ao valor de R$6.929,85 (seis mil, novecentos e vinte e 
nove reais e oitenta e cinco centavos).

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
07 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


