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EMENTA

DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO DIVERGENTE DA INFRAÇÃO 
NOTICIADA NO HISTÓRICO. NULIDADE – Nulo o auto de infração que não 
apresenta coerência entre o dispositivo legal infringido e o histórico.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada no valor total de R$ 86.316,07 (oitenta e seis mil 
trezentos e dezesseis reais e sete centavos), em virtude de escrituração não 
fidedigna de operações, haja vista nela aproveitar indevidamente, quando da 
apuração do ICMS, crédito do referido imposto, em desacordo com a legislação 
tributária nos exercícios de 2008/2009 e no período de 01/01 a 30/06/2010, lançado 
nos contextos 4 a 6 respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 55.301,63, 
parte do campo 4.11; R$ 23.923,23 campo 5.11 e no valor de R$ 6.091,21 campo 
6.11, com as penalidades previstas no art. 48, inciso IV, alínea “e” da Lei 
1.287/2001, acrescidos de multas juros e atualização monetária, e absolveu o valor 
de R$ 1.000,00 parte do campo 4.11.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo.



2

Aduz que a julgadora de primeira instância alterou a penalidade 
majorando assim a multa por entender que as supostas penalidades a serem 
cumpridas não deveriam se fundar no artigo 48, inciso III, alínea “f”, da lei 
1.287/2001, mas sim no artigo 48, inciso IV, alínea “e”, do mesmo diploma legal.

Diz também que o auto de infração é nulo, pois a descrição dos fatos não 
coaduna com a da capitulação legal informada no auto de infração.

Arguiu também a nulidade do auto de infração, pois inexiste nos autos a 
juntada de um demonstrativo de auditoria previsto na legislação tributária, 
necessários a instrução do crédito tributário exigido.

No mérito argui que não existe na legislação tributária um dispositivo legal 
expresso que veda o aproveitamento do crédito. E que os contribuintes 
distribuidores ao venderem para outras unidades da federação, as mercadorias já 
foram oneradas com ICMS/ST no momento de sua aquisição, que voltam a fazer o 
recolhimento do ICMS da operação interestadual, e, em alguns casos fazem 
também o destaque em sua nota fiscal da Substituição Tributária do ICMS, definido 
através de Convenio ou protocolo assinado no âmbito do CONFAZ.

Ao final pede pela nulidade ou improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, entendendo que o 
trabalho sob exame não oferece necessária segurança para representar as legítimas 
pretensões da Fazenda Pública, pede a reforma da sentença de primeira instância e 
que o presente trabalho seja submetido a uma reanálise.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS em 
virtude de escrituração não fidedigna de operações, por aproveitar indevidamente, 
quando da apuração de ICMS.

Em seu recurso em preliminar o sujeito passivo diz que não existe 
coerência entre histórico e os dispositivos legais infringidos indicados no instrumento 
de reclamação tributária.

Ao analisar a preliminar suscitada pelo sujeito passivo, podemos verificar 
que razão lhe assiste, pois o histórico da infração noticia que o contribuinte deixou 
de recolher ICMS, em virtude de escrituração não fidedigna de operações, haja vista 
nela aproveitar, indevidamente, quando da apuração do ICMS, crédito do referido 
imposto, no montante de idêntico valor, em desacordo com a legislação tributária.

Quanto aos dispositivos legais infringidos citados no auto de infração são 
os artigos 44, inciso II, e 45, inciso XVIII, da Lei no 1.287/2001 e também o artigo 43,
caput, § 1o, do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto no 2.912/2006, a 
saber:
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Lei no 1.287/2001:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
.....................................................................................................

II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos 
prazos legais, as operações ou prestações que realizar, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído;
.....................................................................................................

Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável:

.....................................................................................................

XVIII – aproveitar créditos do imposto em desacordo com a 
legislação tributária;

.....................................................................................................

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no

2.912/2006:

Art. 43. Nas saídas interestaduais, inclusive na devolução ou 
desfazimento do negócio, entre contribuintes, com mercadorias 
já alcançadas pela substituição tributária, destinadas a 
indústria ou a outra Unidade da Federação, o contribuinte 
substituído deve emitir Nota Fiscal segundo as normas comuns 
de tributação, escriturando-as nas colunas próprias, com 
débito do imposto, no Livro de Registro de Saídas, exceto em 
relação aos combustíveis líquidos e gasosos derivados ou não 
de petróleo e lubrificantes que obedecem o disposto nos 
artigos de 70 a 87 deste Regulamento, observado que deve 
constar do documento fiscal referente à mercadoria devolvida:
.....................................................................................................

§ 1o Na hipótese prevista no caput deste artigo, o remetente da 
mercadoria poderá creditar-se do imposto relativo à entrada 
desta, na proporção da quantidade da saída, cujo crédito 
corresponderá ao montante resultante da soma do ICMS 
normal, destacado na Nota Fiscal de aquisição, e da parcela 
do imposto retido, devendo o total ser escriturado no mesmo 
mês em que ocorrer a saída, no item "007 - Outros Créditos”, 
do Livro de Registro de Apuração do ICMS, precedido da 
expressão: "Mercadorias com ICMS Retido – Remessas para 
Indústria" ou "Mercadorias com ICMS Retido - Remessas 
Interestaduais", conforme o caso.
.....................................................................................................

Desta forma, ao confrontar o histórico e os dispositivos legais infringidos 
que fundamentaram o auto de infração, resta claro ter o contribuinte razão.

Também ao analisar o levantamento utilizado (básico do ICMS), o mesmo 
apresenta ICMS não registrado e não recolhido.
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Pelo exposto, entendo que a sentença de primeira instância deve ser 
reformada e o auto de infração declarado nulo.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, acolher a preliminar arguida pelo contribuinte 
e reformar a decisão de primeira instância para julgar nulo o auto de infração no

2010/002596, por incoerência entre o histórico e os dispositivos legais infringidos 
indicados no instrumento de reclamação tributária e extinguir o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Deides Ferreira Lopes, Evaniter Cordeiro Toledo e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 12 dias do mês de julho de 2011, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 09 dias do mês de agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


