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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 119/2012
REEXAME NECESSÁRIO: 3.041
PROCESSO No: 2010/7240/500723
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002574
SUJEITO PASSIVO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL 

S.A – ELETRONORTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.059.953-9
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. MERCADORIAS APREENDIDAS. ADQUIRENTE DE BOA FÉ. 
DOCUMENTOS FISCAIS POSTERIORMENTE CONSIDERADOS INIDÔNEOS. 
NOTAS FISCAIS EMITIDAS ACOBERTAM REAL OPERAÇÃO DE VENDA – É 
indevido estornar créditos de ICMS, originários de notas fiscais que acobertaram 
operações de compra e venda e posteriormente foram consideradas inidôneas,
quando comprovado a real aquisição das mercadorias.

RELATÓRIO

Tratam os autos de transporte de mercadorias acobertadas por notas 
fiscais modelo M-1, no 0837, 0838, 0840 e 0841, em desacordo com a cláusula 
segunda, inciso II, do Protocolo/ICMS no 85 de 07/2010, devendo o contribuinte 
recolher o ICMS no valor de R$ 33.830,00 (trinta e três mil e oitocentos e trinta 
reais), auto de infração referente ao termo de apreensão 2010/00615.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva 
alegando em síntese que a cláusula segunda do Protocolo/ICMS no 85 não possui o 
inciso II, pois é formada apenas pelo caput.

Diz também, que as notas fiscais que acompanhavam as mercadorias 
contêm todos os requisitos necessários, não podendo as mesmas serem tomadas 
como inidôneas.
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Alega que a vigência da obrigatoriedade da utilização da nota fiscal 
eletrônica foi prorrogada pelo Protocolo ICMS no 191/2010 e que a prorrogação 
abarca as hipóteses de operações realizadas com a administração pública direta e 
indireta, inclusive com sociedades de economia mista, bem como as realizadas com 
destinatários localizados em estado da federação distintos do emitente.

Aduz também, que a empresa fornecedora é optante do simples nacional, 
submetendo-se a regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, sendo, 
portanto ilegal a alíquota de 17%, fazendo incidir diferencial de alíquota nos termos 
da legislação vigente.

Ao final pede pela improcedência do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou nulo o auto de infração, submetendo sua decisão ao Conselho 
de Contribuintes e Recursos Fiscais.

O representante da Fazenda Pública, em manifestação de fls.38/39 pede 
pela reforma da sentença de primeira instância, para que o auto de infração seja 
julgado improcedente.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da representação fazendária o sujeito passivo não se manifestou.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS pela 
ocorrência de transporte de mercadorias acobertadas por notas fiscais modelo M –1, 
em desacordo com a cláusula segunda, inciso II, do Protocolo/ICMS no 85, de 
07/2010, ou seja consideradas inidôneas pelo fisco tocantinense.

O presente auto de infração é originário de termo de apreensão, sendo 
que o mesmo foi lavrado no mesmo dia em que se deu a apreensão das 
mercadorias, portanto não foi concedido ao sujeito passivo o prazo legal para a 
regularização das mercadorias apreendidas ou mesmo a contestação conforme 
disposto no art. 26, inciso III, alíneas b e d, item 1, da Lei 1.288/01, vigente à época, 
a saber:

Art. 26. Os atos realizar-se-ão nos seguintes prazos:

(...)

III – vinte dias para:

(...)

b) regularização de mercadoria apreendida, documento ou 
equipamento;
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(...)

d) apresentação de:

1.contestação à apreensão de mercadoria ou equipamento;

Por outro lado, existe o entendimento das supremas cortes no sentido de 
que o comerciante que adquire mercadorias com nota fiscal que posteriormente 
venha a ser declarada fraudulenta é considerado terceiro de boa fé, situação que 
autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS, desde que fique demonstrado a 
existência da real compra e venda efetuada.

Segundo o Ministro Luiz Fux “O comerciante de boa-fé que adquire 
mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja 
declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo 
princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada à veracidade da compra e
venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz 
efeitos a partir de sua publicação”.

Entendimento este firmado por meio de decisão do Superior Tribunal de 
Justiça – STJ em decisão prolatada no Recurso Especial No 1.148.444 – MG 
(2009/0014382-6), em que foi Relator o próprio Ministro Luiz Fux, a saber:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. 
CRÉDITOS DE ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE). NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE
DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.

Assim sendo, comprovado está que ocorreu a real operação de compra e 
venda, tanto é que as mercadorias foram apreendidas para verificação, tendo como 
destinatário o endereço do sujeito passivo.

Por outro lado, não há como atribuir ao destinatário a responsabilidade 
por uma suposta inidoneidade de documentos emitidos por terceiros.

De todo o exposto, entendo que a decisão monocrática deverá ser 
reformada, portanto julgo o auto de infração no 2010/002574 improcedente.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente a reclamação tributária contida no auto de infração de no

2010/002574 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 



                                                                                                           Publicação no Diário Oficial no 3.738, 22 de outubro de 2012

33.830,00 (trinta e três mil e oitocentos e trinta reais), referente ao campo 4.11. O 
Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, 
Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 03 dias do mês de outubro de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 18 dias do mês de outubro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


