
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. 
REGISTRADO E PAGO NO PER
REGISTRADA EM PER
IMPOSTO ANTERIORMENTE PAGO LANÇADO COMO CRÉDITO
aproveitamento indevido de crédito
crédito a fim de se evitar o pagamento em duplicidade.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado no
indevidamente créditos de
competência, na importância de R$
reais e setenta e sete centavos) e R$ 14.811,80 (quatorze mil, oitocentos e onze 
reais e oitenta centavos), respectivamente.

 
Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apr

impugnação tempestiva
algumas notas fiscais de saídas não foram escrituradas no mês correspondente, 
mas no período seguinte ou em período posterior, e para evitar postergação no 
recolhimento do ICMS, recolheu o impos
individual ou com o saldo apurado.

 
Para evitar o pagamento em duplicidade

nota fiscal, anula o débito, escriturando a crédito o valor do ICMS pago 
anteriormente. Que assim agiu de boa fé, ev
recolhendo o imposto dentro do período próprio.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

061/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.001 

2010/6040/503755 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002135 

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 
NORTE S/A. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.047.789-1 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. 
REGISTRADO E PAGO NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA. NOTA FISCAL 
REGISTRADA EM PERÍODO SUBSEQUENTE COM DÉBITO DO IMPOSTO. 
IMPOSTO ANTERIORMENTE PAGO LANÇADO COMO CRÉDITO
aproveitamento indevido de créditos de ICMS quando o imposto

se evitar o pagamento em duplicidade. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5, por aproveitar 
de ICMS, referente a valores escriturados fora do período de 

competência, na importância de R$ 1.498,77 (mil, quatrocentos
centavos) e R$ 14.811,80 (quatorze mil, oitocentos e onze 

reais e oitenta centavos), respectivamente. 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apr
tempestiva, alegando que devido ao grande volume de operações 

algumas notas fiscais de saídas não foram escrituradas no mês correspondente, 
mas no período seguinte ou em período posterior, e para evitar postergação no 
recolhimento do ICMS, recolheu o imposto no prazo normal por meio de guia 

ividual ou com o saldo apurado. 

Para evitar o pagamento em duplicidade por ocasião do lançamento da 
anula o débito, escriturando a crédito o valor do ICMS pago 

anteriormente. Que assim agiu de boa fé, evitando prejuízo ao erário público, 
recolhendo o imposto dentro do período próprio. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. IMPOSTO 
NCIA. NOTA FISCAL 

COM DÉBITO DO IMPOSTO. 
IMPOSTO ANTERIORMENTE PAGO LANÇADO COMO CRÉDITO – Não configura 

imposto é pago e lançado a 

4 e 5, por aproveitar 
ICMS, referente a valores escriturados fora do período de 

1.498,77 (mil, quatrocentos e noventa e oito 
centavos) e R$ 14.811,80 (quatorze mil, oitocentos e onze 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
, alegando que devido ao grande volume de operações 

algumas notas fiscais de saídas não foram escrituradas no mês correspondente, 
mas no período seguinte ou em período posterior, e para evitar postergação no 

to no prazo normal por meio de guia 

por ocasião do lançamento da 
anula o débito, escriturando a crédito o valor do ICMS pago 

itando prejuízo ao erário público, 
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Anexa tabela, relacionando os créditos com as guias correspondentes. 
 
A julgadora de primeira instância em despacho às fls. 28 solicita que o 

processo retorne à Delegacia Regional Tributária de Palmas para que o autor do 
procedimento, ou seu substituto, retifique a infração tipificada no campo 5.13 por 
meio de aditamento ao auto. 

 
Encaminhado o processo, o autor do procedimento, o mesmo elabora 

Termo de Aditamento retificando o campo 5.13, para a seguinte infração: Campo 
5.13 – Infração: Art. 45, inciso XVIII, da Lei 1.287/2001. 

 
Intimado via postal, a autuada, através de advogado legalmente 

constituído, comparece aos autos, reiterando os termos da impugnação. 
 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 40, conhece da 

impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de infração 
na sua totalidade. 

 
Intimada da decisão de primeira instância via postal, a autuada 

comparece aos autos apresentando recurso voluntário a este Conselho, reiterando 
os termos de sua impugnação, requer o provimento do recurso, com a reforma da 
sentença recorrida e o cancelamento do auto de infração afirmando que beiraria às 
raias do formalismo e da burocracia impedi-la de realizar o creditamento e ter que 
forçá-la ao pagamento do imposto em duplicidade e se submeter ao procedimento 
de restituição de indébito. 

 
Protesta por todos os meios de provas e em especial pela realização de 

perícia técnica contábil. 
 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 62, manifesta pela 

perempção do recurso voluntário, por ter passado 30 dias da ciência da sentença, e 
não vindo o COCRE a acatar a perempção, afirma que a matéria foi dissecada o 
bastante pela julgadora singular e por isso pode ser decidida em apreço ao mérito e 
que a presente reclamação atende aos requisitos legais de exigência do crédito 
tributário, bem como, reúne os elementos necessários à sua validação e pede a 
confirmação da decisão a quo. 

 
Em atendimento a resolução 069/2011 do Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais, o sujeito passivo comparece aos autos, anexando às fls. 71 a 432, 
cópias dos seguintes livros e documentos fiscais, solicitados em diligência: 

 
Livro Registro de Saídas referente ao período de setembro a dezembro 

de 2009; Livro Registro de Saídas referente ao período de janeiro a julho de 2010; 
Livro Registro de Apuração do ICMS referente ao período de setembro a dezembro 
de 2009; Notas fiscais de saídas nº 1240, 1241, 1242, referente ao mês de julho de 
2010; nota fiscal de entrada nº 14337, do mês de setembro de 2009 

 
A Representação Fazendária em parecer as fls. 435/439, após discorrer 

sobre os fatos, afirma que o procedimento adotado pelo sujeito passivo, está ao 
arrepio da legislação, ressalta os dizeres da julgadora singular em sua sentença 
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monocrática, em que descreve, “o procedimento descrito pelo recorrente não tem 
qualquer previsão legal na Legislação Tributária Estadual”, e conclui recomendando 
manter a sentença proferia pela julgadora singular, e julgar pela procedência do auto 
de infração. 

 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS, por 
aproveitamento indevido do imposto. 

 
Em uma análise detalhada dos documentos acostados aos autos, resta 

claro que o sujeito passivo ao emitir algumas notas fiscais deixou de registrá-las no 
Livro de Registro de Saídas no mês de sua competência, porém registrou-as em 
período subsequente. 

 
Quanto ao ICMS referente a tais notas fiscais, o sujeito passivo comprova 

a escrituração e o recolhimento do imposto dentro do prazo normal, ou seja, no mês 
da emissão da nota fiscal. 

 
Porém, ao escriturar as notas fiscais em questão ocorre a repetição do 

débito do imposto anteriormente recolhido, para evitar o pagamento do imposto em 
duplicidade o sujeito passivo lança como crédito o valor do imposto anteriormente 
pago. 

 
Ao determinar a infração cometida, o autor do procedimento usou o art. 

45, inciso XVIII, da Lei 1.287/2001, a saber: 
 

Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
 
XVIII – aproveitar créditos do imposto em desacordo com a 
legislação tributária; 

 
Portanto, neste caso específico não vejo na legislação nenhum dispositivo 

que possa vedar tal operação, pois do contrário haveria o pagamento em 
duplicidade do imposto. 

 
Assim sendo, voto pela reforma da sentença de primeira instância, para 

julgar procedente em parte o auto de infração, devendo o mesmo ser condenado na 
parte em que não conseguiu comprovar o recolhimento do imposto e absolver na 
parte em que apresenta as guias de recolhimento. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 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 de nº 
2010/002135 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
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valores de R$ 328,24 (trezentos e vinte oito reais e vinte e quatro centavos) e R$ 
12,30 (doze reais e trinta centavos), referente parte dos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais, e absolver os valores de R$ 1.170,53 (mil 
e cento e setenta reais e cinquenta e três centavos) e R$ 14.799,50 (quatorze mil, 
setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), relativo à parte dos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, 
Deides Ferreira Lopes e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 14 dias do mês de maio de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 6 dias do mês de junho de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Autor do voto 


