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ACÓRDÃO Nº:326/2009
PROCESSO Nº: 2008/7000/500138 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.599
RECORRENTE: ANTONIO GOMES GUIMARÃES
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos do ICMS. Notas Fiscais de 
Entradas. Lançamento Extemporâneo - Não há que prevalecer o estorno dos 
créditos lançados por ser legítimo seu aproveitamento, comprovadas as entradas e 
saídas das mercadorias no estabelecimento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela Recorrente. 
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 2008/001127 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores 
de R$ 308,52 (trezentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), R$ 7.010,47 (sete 
mil, dez reais e quarenta e sete centavos), R$ 5.734,71 (cinco mil, setecentos e 
trinta e quatro reais e setenta e um centavos) e R$ 4.412,69 (quatro mil, 
quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos), referentes os campos 4.11 a 
7.11, respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. 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 14 de julho de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 17.466,39 (dezessete mil, 
quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), referente ao 
aproveitamento indevido de crédito do ICMS, no exercício de 2003 a 2006

A autuada foi intimada por via postal, apresentando impugnação 
tempestivamente, com as seguintes alegações:

Que as notas fiscais são recebidas no mês de registro, com emissão no mês 
anterior; que a legislação estadual diz que a data da apuração deve ser no último dia 
de cada mês, motivo pelo qual a data do registro no livro é sempre o último dia de 
cada mês; que o auditor deixou de observar a data do carimbo da Secretaria da 
Fazenda nas notas fiscais, apenas observando a data de emissão do documento.
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Fez juntada de declaração de firma individual, requerimento de empresário, 
notas fiscais e cópias dos livros de saídas, entradas e apuração do ICMS.

O processo foi devolvido à substituta do autuante (fls.198) que lavrou termo 
de aditamento às fls. 199, retificando as infrações tipificadas nos campos 4.13, 5.13, 
6.13 e 7.13 do auto.

O sujeito passivo foi intimado do temo aditivo por ciência direta ao 
representante legal (fls.201/202), alegando:

Que desiste expressamente de apresentar impugnação à Primeira Instância 
Administrativa; o mais importante é a inaplicabilidade dos dispositivos do Decreto 
2.912/06 aos fatos ocorridos antes da sua publicação e vigência, que se aplicaria a 
cobrança de ICMS por crédito indevido se tivesse ocorrido algum dos fatos 
previstos, efetivamente, nos incisos do art. 48, exceto a alínea “e”, indicada pelo 
autuante; que a única alínea que não apresenta um fato que origine o fato infracional 
é a “e”, que somente diz aproveitamento de crédito indevido; que o que houve foi 
registro de notas fiscais no livro com prazo superior ao permitido pela legislação, que 
é descumprimento de obrigação acessória, pois o registro não foi antes do permitido, 
e sim após, 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, nunca da data da emissão da nota fiscal.

Fez juntada da procuração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e considerou o auto de infração procedente, condenando o valor 
constante na inicial.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este Conselho, argüiu preliminar de nulidade da 
sentença condenatória, alegando imprestabilidade da mesma ao presente feito.

A REFAZ recomendou a reforma de decisão prolatada em primeira instância e 
pela improcedência do auto de infração.

Visto, analisado e discutido o presente processo, que trata de aproveitamento 
indevido de créditos de ICMS, referente notas fiscais de aquisição de mercadorias 
tributadas registradas com prazo superior ao estabelecido.

Analisando os autos podemos constatar que determinadas notas fiscais foram 
lançadas fora do prazo estabelecido, porém, é sabido que as mesmas notas fiscais 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2008/001127

tratam de aquisição de mercadorias que foram comercializadas no estabelecimento 
da autuada e que ocorreu o devido recolhimento do ICMS quando da saída das 
mesmas, portanto, mesmo lançando as referidas notas fiscais fora do prazo, 
entendo que o contribuinte tem direito ao aproveitamento do crédito de ICMS, 
oriundos das mesmas.

A preliminar de nulidade da sentença, alegando imprestabilidade da mesma 
ao presente feito, por não ter atendido ao pedido de julgamento direto pelo COCRE, 
não posso acolhê-la, rejeito-a por economia processual e o que foi solicitado é o 
julgamento, o mesmo está sendo feito, nesta data.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, arquida pela 
Recorrente. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2008/001127 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 308,52 (trezentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), R$ 7.010,47 (sete 
mil, dez reais e quarenta e sete centavos), R$ 5.734,71 (cinco mil, setecentos e 
trinta e quatro reais e setenta e um centavos) e R$ 4.412,69 (quatro mil, 
quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos), referentes os campos 4.11 a 
7.11, respectivamente. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


