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ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO. MERCADORIAS DESTINADAS 

A REVENDA. NULIDADE. 
reclamação tributária quando constatado 

 
 

RELATÓRIO 
 

A empresa deverá recolher ao tesouro do estado a importância de R$ 
53.083,44 (cinquenta e três mi
referente a ICMS aproveitado indevidamente, devido ao registro nas saídas das 
mercadorias como isentas, retidas e não tributadas, no exercício de 2010, conforme 
constatado por meio do levantamento básico do ICMS e livros de registros de
entradas. 

 
Também deverá recolher ao 

(vinte e oito mil quatrocentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), referente a
ICMS aproveitado indevidamente, registrado no livro de apuração do ICMS (outros 
créditos) e relativo ao imposto da substituição tributária destacado nas notas de 
entradas e registradas no livro de entradas (cód. 04), no exercício de 2012, 
constatado por meio do levantamento básico do ICMS e livros de registros de 
entradas. 

 
A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

tempestiva. 
 
O julgador de primeira instância retorna os autos à origem para 

saneamento, sendo juntada nota explicativa,
fls. 579/599 dos quais o contribuinte foi intimado por via postal conforme AR de fls. 
602, porém, não se manifestou.
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO. MERCADORIAS DESTINADAS 
NULIDADE. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO

quando constatado erro na tipificação da infração co

A empresa deverá recolher ao tesouro do estado a importância de R$ 
e três mil, oitenta e três reais e quarenta 

ICMS aproveitado indevidamente, devido ao registro nas saídas das 
mercadorias como isentas, retidas e não tributadas, no exercício de 2010, conforme 
constatado por meio do levantamento básico do ICMS e livros de registros de

Também deverá recolher ao tesouro do estado o valor de R$ 28.438,19 
(vinte e oito mil quatrocentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), referente a
ICMS aproveitado indevidamente, registrado no livro de apuração do ICMS (outros 
créditos) e relativo ao imposto da substituição tributária destacado nas notas de 
entradas e registradas no livro de entradas (cód. 04), no exercício de 2012, 

eio do levantamento básico do ICMS e livros de registros de 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

O julgador de primeira instância retorna os autos à origem para 
saneamento, sendo juntada nota explicativa, levantamentos e outros documentos de 
fls. 579/599 dos quais o contribuinte foi intimado por via postal conforme AR de fls. 

não se manifestou. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO. MERCADORIAS DESTINADAS 
TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO – É nula a 

ção da infração cometida. 

A empresa deverá recolher ao tesouro do estado a importância de R$ 
quarenta e quatro centavos), 

ICMS aproveitado indevidamente, devido ao registro nas saídas das 
mercadorias como isentas, retidas e não tributadas, no exercício de 2010, conforme 
constatado por meio do levantamento básico do ICMS e livros de registros de 

do estado o valor de R$ 28.438,19 
(vinte e oito mil quatrocentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), referente a 
ICMS aproveitado indevidamente, registrado no livro de apuração do ICMS (outros 
créditos) e relativo ao imposto da substituição tributária destacado nas notas de 
entradas e registradas no livro de entradas (cód. 04), no exercício de 2012, 

eio do levantamento básico do ICMS e livros de registros de 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

O julgador de primeira instância retorna os autos à origem para 
levantamentos e outros documentos de 

fls. 579/599 dos quais o contribuinte foi intimado por via postal conforme AR de fls. 
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O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial. 

 
Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o sujeito 

passivo apresentou recurso voluntário tempestivo, aduzindo em síntese, que a 
auditoria deveria definir exatamente quais os ilícitos encontrados e em quais 
produtos, definindo e individualizando separadamente cada ilícito. 

 
Assim sendo, a autoridade autuante não conseguiu comprovar que houve 

o aproveitamento indevido dos créditos realizado pelo contribuinte, uma vez que os 
aproveitamentos dos créditos pela empresa estão embasados em legislação 
tributária que o permite. 

 
Diz também, que a auditoria não aplicou a alíquota correta, pois 

considerou a alíquota de 17%, sem determinar a redução da base de cálculo em 
29.41%, devendo a redução ser aplicada. 

 
Ao final requer que o auto de infração seja anulado, caso haja 

entendimento diverso que seja aplica a multa em um patamar mais razoável. 
 
 

VOTO 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que estorna ICMS 
aproveitado indevidamente. 

 
O ilícito praticado foi tipificado pelos artigos 37, inciso II, e 45, inciso XVIII, 

ambos da Lei 1.287/2001, a saber: 
 

Art. 37. O sujeito passivo efetuará o estorno do imposto de que se 
tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria 
entrada no estabelecimento: 
(...) 
 
II – for integrada ou consumida em processo de industrialização, 
quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver 
isenta do imposto; 
.............................................................................................................. 
 
Art. 45.  É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
(...) 
 
XVIII – aproveitar créditos do imposto em desacordo com a 
legislação tributária; 

 
A autoridade fiscal estornou os créditos de ICMS, por entender que o 

sujeito passivo adquiriu mercadorias para integração ou consumo no processo de 
industrialização e que a saída dos produtos resultantes foram como isentas, retidas 
e não tributadas. 

 
Porém, diz na tipificação do ilícito, que o contribuinte aproveitou créditos 

de ICMS em desacordo com a legislação, devendo o mesmo efetuar o estorno do 
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imposto creditado toda vez que as mercadorias adentrarem ao estabelecimento e 
forem integradas ou consumidas em processo de industrialização. 

 
Desta forma, ao analisarmos o ramo de atividade da empresa, que é um 

supermercado, podemos identificar que as mercadorias à que faz menção a 
autoridade autuante, e que se encontram discriminadas nas notas fiscais juntadas 
aos autos como prova do ilícito, se destinam a revenda e não ao processo de 
industrialização como quer fazer entender a autoridade autuante ao tipificar o ilícito 
cometido. 

  
Assim entendo que a tipificação da infração não está condizente com o 

ilícito cometido, portanto deve a reclamação tributária ser julgada nula, uma vez que 
não foi observado o disposto no art. 35, inciso I, alínea “d”, da Lei 1.288/2001, in 
verbis: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
 
d) o dispositivo legal infringido; 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, por maioria, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração 
no 2011/000033, arguida pelo conselheiro relator, pela ocorrência de erro na 
tipificação da legislação infringida e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. Voto divergente do conselheiro Deides Ferreira Lopes. O Senhor Rui José 
Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugeriu o refazimento dos 
trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. 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 11 dias do mês de outubro de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 26 dias do mês de outubro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro relator 


