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ACÓRDÃO Nº:506/2008
PROCESSO Nº: 2008/7000/500113 
IMPUGNAÇÃO: 39
IMPUGNANTE: VALDEZ CUNHA DA SILVA
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Nulo o lançamento que não determina com precisão a matéria 
tributável. Incompatibilidade dos valores dos documentos apresentados com o  
levantamento. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da matéria tributada, argüida pela Recorrente, e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. Os Srs. Vanderley Aniceto de Lima e Ricardo 
Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Impugnante e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino 
Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 de agosto de 2008, 
o conselheiro Mário Coelho Parente. 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 16.637,00 (dezesseis mil 
seiscentos e trinta e sete reais), referente o aproveitamento indevido de crédito de 
ICMS, nos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, conforme 
demonstrativos anexos.

A autuada foi intimada por via postal, desistindo da impugnação,  
apresentando recurso voluntário direto à Presidência do Conselho de 
Contribuintes com as seguintes alegações: que não houve aproveitamento 
indevido de crédito, e sim descumprimento de uma obrigação acessória, pois o 
registro não foi antes do permitido, e sim após, e que os documentos fiscais não 
são inidôneos, que o único prejudicado foi o autuado; e que não está correta a 
aplicação dos dispositivos do Decreto nº 2.912/06 aos fatos ocorridos antes de 
sua publicação e vigência, e que os técnicos em contabilidade neste Estado tem 
um costume de escriturar seus livros fiscais ao final de cada mês, que o 
dispositivo que concede apenas cinco dias para que sejam escriturados deveriam 
ser contados após a entrada das mercadorias no estabelecimento do sujeito 
passivo, requer que seja julgado ilegal o procedimento adotado e seu 
arquivamento com julgamento do mérito.
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A REFAZ, recomendou a procedência do lançamento. 

Em análise aos autos, após a verificação de  documentos juntados ao 
processo constatou-se que os  levantamentos foram elaborados utilizando a data 
de emissão do documento e a data do registro e a quantidade de dias de registro 
em atraso, e segundo a Legislação Tributária Decreto 2.912/07 deve ser 
observado a  data da entrada das mercadorias no estabelecimento senão 
vejamos:

Art. 18. Para a compensação a que se refere o art. 30 
da Lei 1.287/01, constitui crédito fiscal o valor do 
imposto relativo:

XXIV – ao destaque em Nota Fiscal não-registrada no 
período de apuração do imposto, desde que.

a) a Nota Fiscal seja lançada no mesmo exercício 
financeiro de sua emissão, até o período de apuração 
seguinte ao da entrada das mercadorias ou serviços 
no estabelecimento e justificado o motivo no Livro de 
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termo 
de Ocorrência, independente de prévia autorização do 
fisco; (Redação dada pelo Decreto 3.013/07 de 
26.04.07).

Face a isso, o Presidente, propôs uma preliminar de nulidade do Auto de 
Infração, por imprecisão da matéria tributável. Pois, o demonstrativo – anexo II, 
embasador do procedimento, foi elaborado de forma incorreta.

De todo o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento ao direito de defesa 
por confusa tipificação da infração, e acato a preliminar de nulidade do 
lançamento, por imprecisão da matéria tributável, para julgar extinto o auto de 
infração sem julgamento do mérito.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2008/000857

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


