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ACÓRDÃO Nº:160/2009
PROCESSO: 2007/7270/500675
REEXAME NECESSÁRIO: 2488
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: RIBEIRO, COIMBRA E COIMBRA LTDA.

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos de ICMS. Registro de Notas Fiscais 
sem o Carimbo da Entrada no Estado - Não deve prevalecer o estorno de crédito de 
ICMS quando comprovada a real circulação das mercadorias. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por fundar-se em fatos 
que não autoriza a conclusão de sua ocorrência face a decisão deste conselho em 
sentido contrário, argüida pela REFAZ. No mérito, por maioria, em reexame 
necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração nº 2007/005121 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos 
valores de R$ 45.664,33 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais 
e trinta e três centavos), e R$ 27.879,03 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e 
nove reais e três centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. A 
conselheira relatora votou pela procedência do auto de infração. Os Srs. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo e Cleo Feldrircher fizeram sustentações orais pela 
Fazenda Pública e sujeito passivo, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, João Gabriel Spicker, Juscelino 
Carvalho de Brito e com voto vencedor Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 08 de abril de 2009, o conselheiro Mario Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

CONS. AUTOR DO VOTO: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 73.543,36 (Setenta e três mil, 
quinhentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), referente aproveitamento 
indevido de créditos de ICMS, no exercício de 2004, constatado por meio do 
levantamento do ICMS.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que a 
auditoria teve inicio a mais de seis meses, sendo que, por imperativo legal fazia-se 
necessária a lavratura de termo escrito prorrogando o ato fiscalizatorio, que não 
consta nos autos o termo de prorrogação que determina o artigo 32 A da Lei do 
PAT, que registrou todos os documentos nos livros próprios, cumprindo as 
obrigações acessórias previstas em lei; que as transportadoras por vezes 
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apresentam nos postos fiscais fronteiriços apenas as minutas de transporte, fato 
este que justifica a ausência de carimbos quando da entrada no Estado, que o auto 
de infração foi elaborado com flagrante e total desacordo com as boas técnicas que 
devem obrigatoriamente arrimar os levantamentos no processo de auditoria.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou nulo o auto de infração. 

Ciente da decisão de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária a empresa apresentou contra razões de recurso com proposta 
conciliatória, concordando com a sentença de primeira instância.

Devidamente analisado o presente processo que trata de estorno de ICMS, 
por ter se aproveitado do imposto de notas fiscais que não foram carimbadas nos 
postos fiscais quando da sua entrada no Estado do Tocantins.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença de primeira instância argüida 
pela Representação Fazendária, entendo que a mesma não merece apreciação por 
ser a análise do mérito de maior relevância.

Analisando o mérito, percebe-se que as referidas notas fiscais estão 
devidamente lançadas nos livros de registros de entradas, fato este que por si só 
comprova a real circulação da mercadoria, portanto, entendo que não houve o 
descumprimento de obrigação acessória e consequentemente o contribuinte possui 
o direito do aproveitamento dos referidos créditos de ICMS.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por fundar-se em 
fatos que não autoriza a conclusão de sua ocorrência face à decisão deste conselho 
em sentido contrario, argüida pela REFAZ. No mérito, em reexame necessário, voto 
modificando a decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de 
infração nº 2007/005121 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos 
valores de R$ 45.664,33 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais 
e trinta e três centavos), e R$ 27.879,03 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e 
nove reais e três centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Autor do Voto Vencedor

Representação Fazendária


