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ACÓRDÃO Nº: 216 /2008
PROCESSO Nº : 2006/6190/500233          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7037
RECORRENTE: M C B ALVES
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. I - Aproveitamento indevido de crédito do imposto. Confissão 
quanto a matéria fática. II - Exigência tributária em levantamento da conta 
mercadorias. Constatação de erro de soma no procedimento. Lançamento 
procedente em parte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2006/003032 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$337,72 (trezentos e trinta e sete reais e setenta e dois 
centavos), R$186,42 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) e 
R$33,75 (trinta e três reais e setenta e cinco centavos), referente os campos 4.11 
a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais, sendo extinto pelo pagamento o 
campo 6.11; e improcedente o valor de R$158,58 (cento e cinqüenta e oito reais e 
cinqüenta e oito centavos), referente o campo 5.11. 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, Fabíola 
Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
27 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS, nos contextos seguintes:
1º contexto: A importância de R$337,72 (trezentos e trinta e sete reais e setenta 
e dois  centavos), referente a aproveitamento indevido de crédito, estorno de 
crédito não efetuado,  conforme constatado através das cópias do levantamento 
básico do ICMS, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2001.  
2º contexto: A importância de R$345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), 
referente a vendas de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, 
conforme constatado através das cópias do levantamento conclusão fiscal, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2001.  
3º contexto: A importância de R$33,75 (trinta e três reais e setenta e cinco 
centavos), referente a vendas de mercadorias tributadas não registradas no livro 
próprio, conforme constatado através das cópias do levantamento conclusão 
fiscal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2003.  
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O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que é cabível e parcial a 
contestação quanto ao valor exigido no campo 4, pois está se exigindo valor 
erroneamente. Que foi feito e informado apenas no livro registro de apuração do 
ICMS, ocorreu tal descuido, omitiu o estorno de crédito do imposto no livro 
respectivo. Mas, que neste período ocorreu um pagamento a maior de R$284,70, 
valor esse inclusive citado no levantamento básico efetuado. Se busca é uma 
compensação, desse valor com o valor pago a maior, como citado, sobrando 
somente R$53,02. Relativo ao contexto 5, contesta o fato, pois não reflete a 
realidade, pois o valor das vendas contido no item 14 está errado, que o valor 
correto é R$24.142,42, junta cópia dos livros de saídas e de apuração do ICMS. 
Que considerando o valor correto, inclusive a redução de base de cálculo, a 
diferença passa para R$186,42. E quanto ao contexto 6, não tem nenhuma 
contestação, inclusive junta cópia do pagamento do valor descrito. Requer, a 
reformulação e retificação dos valores citados.  

O processo foi convertido em diligência para que retorne a DRR de origem, 
para revisão da infração descrita. Que a impugnação foi assinada por pessoa sem 
capacidade, pois no PAT aceita somente a representação por advogado. Termo 
de aditamento foi juntado aos autos, para alterar a infração descrita no auto de 
infração.

Nova manifestação foi impetrada, onde repete os termos da impugnação, e 
agora com representação através de Advogado legalmente constituído.

Sentença lavrada diz que a demanda é referente a aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS e omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Quanto a 1ª infração, a impugnante confessa um descuido no momento da 
escrituração do livro de registro de apuração do ICMS e não foi efetuado o 
estorno de crédito do ICMS, fato esse incontroverso. Quanto ao imposto recolhido 
a maior, não pode ser compensado com o estorno efetuado, uma vez que a 
restituição de indébito tributário deve ser requerida pelo contribuinte. Na 2ª 
infração, a razão assiste à impugnante, pois a somatória do livro de registro de 
saídas perfazem um total de R$24.142,42, desse modo, refazendo o 
levantamento, a omissão de saídas é de R$176,09. Na 3ª infração, o valor do 
imposto apurado foi confessado pelo sujeito passivo e devidamente quitado 
através do DARE, fls. 300, dos autos. Conclui, julgando procedente em parte.   

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os argumentos da 
impugnação.

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença 
singular, para que seja julgado procedente em parte.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 4 AI 2006/003032

Quanto ao campo 4, o contribuinte confessa que ocorreu descuido no 
momento da escrituração do livro de registro de apuração do ICMS e não foi 
efetuado o estorno de crédito do ICMS, portanto trata-se de fato incontroverso. 
Pois, o imposto recolhido a maior não pode ser compensado com o estorno, 
vez que necessita de fazer a repetição do indébito, conforme previsto na 
legislação tributária.

Quanto ao campo 5, o contribuinte tem razão em parte em suas 
argumentações, pois ocorreu erro na soma do livro de registro de saídas fls. 
244/272. Passando o imposto devido para R$186,42.

E no campo 6, também ocorreu confissão por parte do contribuinte 
tornando-se confesso quanto a esse contexto. E que foi quitado pelo 
contribuinte. 

De todo exposto e tudo mais que dos autos consta, no mérito,  conhecer 
do recurso e dar-lhe provimento parcial para, confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2006/003032 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de 
R$337,72 (trezentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), R$186,42 
(cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) e R$33,75 (trinta e três 
reais e setenta e cinco centavos), referente os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais, sendo extinto pelo pagamento o campo 
6.11; e improcedente o valor de R$158,58 (cento e cinqüenta e oito reais e 
cinqüenta e oito centavos), referente o campo 5.11.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


