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ACÓRDÃO Nº:156/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/500746
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7363
RECORRENTE: COMERCIAL DE TECIDOS TOCANTINS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS – Aproveitamento Indevido de Crédito. Notas Fiscais de 
Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária - É passível de exigência 
tributária, via lançamento de ofício, o aproveitamento de crédito em desacordo às 
normas legais.

ICMS – Aproveitamento Indevido de Credito. Documentos não Escriturados. 
Registros Fora do Período de Apuração – Não há que prevalecer a exigência fiscal 
quando não configurada a infração denunciada.   

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2008/000627 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 33,21, (trinta e três reais e vinte e um centavos) e R$ 66,22 (sessenta
e seis reais e vinte e dois centavos); referentes os campos 4.11 e 7.11, mais 
acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 5,40 (cinco reais e quarenta 
centavos), R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais), R$ 7,21 (sete reais e vinte e 
um centavos), R$ 5.553,69 (cinco mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e sessenta 
e nove centavos), R$ 2.238,04 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e quatro 
centavos), e R$ 400,99 (quatrocentos reais e noventa e nove centavos), referente os 
campos 5.11 e 6.11 e 8.11 a 11.11, respectivamente.  O Sr. Gaspar Maurício Mota 
de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 30 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuando nos seguintes contextos:

4.1 – Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 33,21 (trinta e três reais e vinte e 
um centavos), referente ao aproveitamento indevido de crédito de ICMS, constante 
das notas fiscais de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, 
constatado por meio do levantamento básico do ICMS, período de 01.01.2003 a 
31.12.2003.
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5.1 – Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 5,40 (cinco reais e quarenta 
centavos) no período de 01.01.2003 a 31.12.2003, referente ao aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS, lançado no quadro de créditos do imposto, no item 
outros créditos, no livro de apuração de ICMS, relativo a conhecimentos de 
transporte não escriturados no livro de registro de entradas, constatado por meio do 
levantamento básico do ICMS. 

6.1 - Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 550,00 (quinhentos e cinqüenta 
reais), referente ao aproveitamento indevido de crédito de ICMS, constantes das 
notas fiscais registradas no livro de registro de entradas de mercadorias nº 04, fora 
do período de apuração do ICMS, constatado por meio do levantamento básico do 
ICMS, período de 01.01.2003 a 31.12.2003.

7.1 - Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 66,22 (sessenta e seis reais e vinte 
e dois centavos), referente ao aproveitamento indevido de crédito de ICMS, 
constantes das notas fiscais de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária, constatado por meio do levantamento básico do ICMS, período de 
01.01.2004 a 31.12.2004.

8.1 - Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 7,21 (sete reais e vinte e um 
centavos), referente ao aproveitamento indevido de crédito de ICMS, lançado no 
quadro de créditos do imposto, no item outros créditos, no livro de apuração de 
ICMS, relativo a conhecimentos de transporte não escriturados no livro de registro 
de entradas, constatado por meio do levantamento básico do ICMS, período de 
01.01.2004 a 31.12.2004

9.1 - Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 5.553,69 (cinco mil, quinhentos e 
cinqüenta e três reais e sessenta e nove centavos), referente ao aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS, constante de notas fiscais registradas no livro de 
registros de entradas de mercadorias nº 05, fora do período de apuração do ICMS, 
constatado por meio do levantamento básico do ICMS, período de 01.01.2004 a 
31.12.2004

10.1 - Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 2.238,04 (dois mil, duzentos e 
trinta e oito reais e quatro centavos), referente ao aproveitamento indevido de crédito 
de ICMS, constante de notas fiscais registradas no livro de registros de entradas de 
mercadorias nº 06, fora do período de apuração do ICMS, constatado por meio do 
levantamento básico do ICMS período de 01.01.2005 a 31.12.2005 

11.1 - Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 400,99 (quatrocentos reais e 
noventa e nove centavos), referente ao aproveitamento indevido de crédito de ICMS, 
constante de notas fiscais registradas no livro de registros de entradas de 
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mercadorias nº 07, fora do período de apuração do ICMS, constatado por meio do 
levantamento básico do ICMS, período de 01.01.2006 a 31.12.2006,

Intimado via AR, o contribuinte não apresentou a impugnação, sendo que em 
29/04/2008, foi lavrado o termo de revelia de fls. 43

Em 12/05/2008, o contribuinte apresentou intempestivamente impugnação, 
aduzindo: que o auto de infração é nulo, vez que fere os princípios norteadores 
erigidos pela Constituição Federal. 

Que autuou a empresa sob a alegação de aproveitamento indevido de crédito 
do ICMS, oriundos de conhecimento de fretes, créditos esses que são legais, que 
pelo fato da empresa possuir objeto social, o comércio varejista de produtos de 
vestuário, e que o frete é entrada auxiliar, com transferência de pagamento de 
ICMS, e em razão da prestação de serviço interestadual a empresa tem direito a seu 
crédito em outros créditos, conforme lançamentos efetuados.

Que houve o cerceamento ao direito de defesa, visto que o auto de infração 
não está devidamente revestido de todas as formalidades legais e institucionais 
previstas no CTN e demais legislações; não determina com precisão a infração 
cometida e que os levantamentos não demonstraram e comprovaram de que 
efetivamente ocorreu qualquer infração ou descumprimento de obrigação principal e 
acessória, requerendo preliminarmente a nulidade do auto, para que seja 
reconhecida a improcedência.

Em sentença, a julgadora de primeira instância, aduz que em face da revelia, 
presumem-se verdadeiras as matérias fáticas alegadas pelo autuante, julgando 
procedente o auto de infração nº 2008/00627, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário nos valores de R$. 33,21 (trinta e três reais e vinte e 
um centavos), campo 4.11; R$.5,40 (cinco reais e quarenta centavos), campo 5.11; 
R$.550,00 (quinhentos e cinqüenta reais), campo 6.11; R$.66,22 (sessenta e seis 
reais e vinte e dois centavos), campo 7.11; R$.7,21 (sete reais e vinte e um 
centavos), campo 8.11; R$.5.553,69 (cinco mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e 
sessenta e nove centavos), campo 9.11; R$.2.238,04 (dois mil, duzentos e trinta e 
oito reais e quatro centavos), campo 10.11 e R$.400,99 (quatrocentos reais e 
noventa e nove centavos), campo 11.11, mais acréscimos legais.

Intimado, o contribuinte interpôs o recurso voluntário aduzindo: que umas 
simples verificações das notas fiscais que serviram de base para a imputação são 
referentes a mercadorias que nunca entraram no estabelecimento da recorrente, por 
estarem em desacordo com as especificações dos pedidos, e que por isso mesmo, 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 4 de 5 AI 2008/000627

retornaram à origem, capitaneadas por carimbo de devolução no próprio corpo das 
referidas notas fiscais.

Que a suposta omissão importa em nulidade absoluta do procedimento, na 
media que este se funda em meras presunções, e presunção legal, portanto, milita 
contra o auto de infração, ante a abundante e clara comprovação da legitimidade da 
conduta da empresa, que poderá ser atestada em simples diligência pericial, se este 
Conselho assim julgar conveniente, requerendo a improcedência do auto de 
infração.

A Representação Fazendária manifestou-se, que se observa que a 
manutenção do lançamento na forma original, ainda que configurada a situação de 
revelia, macularia o próprio crédito, por falta de observância do princípio da 
razoabilidade. Que é inegável que o fato denunciado nos contextos 6.1, 9.1, 10.1 e 
11.1 da peça exordial, constitui-se numa infração tributária de caráter acessório, 
punível, portanto, com multa formal, pelo descumprimento de obrigação acessória.

Que, desta forma, considera-se inconteste a materialidade dos créditos 
reclamados nos demais contextos, caracterizando perfeitamente a situação de 
aproveitamento indevido do credito denunciado na inicial, recomendando pela 
reforma parcial da sentença de primeira instância. 

Diante do acima exposto, considerando o entendimento da Representação 
Fazendária, entendo que o crédito tributário lançado no auto de infração deve 
prevalecer em parte, por ter caráter apenas acessório, punível com multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória.

Diante do acima exposto, voto, no mérito, por conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento parcial para, reformando a sentença de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2008/000627 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$.33,21 (trinta e três reais e 
vinte e um centavos), campo 4.11, e R$.66,22 (sessenta e seis reais e vinte e dois 
centavos), campo 7.11, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de 
R$.5,40 (cinco reais e quarenta centavos), campo 5.11; R$.550,00 (quinhentos e 
cinqüenta reais), campo 6.11; R$.7,21 (sete reais e vinte e um centavos), campo 
8.11; R$.5.553,69 (cinco mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e sessenta e nove 
centavos), campo 9.11; R$.2.238,04 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e quatro 
centavos), campo 10.11, e R$.400,99 (quatrocentos reais e noventa e nove 
centavos), campo 11.11.

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


