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ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. NULIDADE. 

FALTA DE CLAREZA NA RECLAMAÇÃO DO CRÉDITO 
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO 
não tipifica corretamente o dispositivo legal infringido
precisa na determinação da reclamação tributária.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado no campo 4, por recolher a menor ICMS 
Substituição Tributária “ICMS
créditos presumidos de 6% (SUL/SUDESTE) e 1% (N/NE/CO), no cálculo de ICMS 
ST sobre aguardentes, bebidas quentes e cer
(cento e trinta mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), apurados 
conforme Levantamento Substituição Tributária,  Demonstrativos,  e Notas Fiscais, 
em anexo. 

 
Intimado via postal, o sujeito passivo 

impugnação tempestiva (fls. 92/98), alegando preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, uma vez que a infração descrita no auto de 
infração não especifica quais as efetivas notas fiscais e valores recolhid
equivocada, impossibilitando ao contribuinte conhecer a origem da infração.

 
No mérito, alega que a infração descrita pelo autuante deve ser revista, 

pois a autuada não possui débito lançado no auto de infração, tendo
correta em suas atitudes sendo impossível que tais fatos tenham ocorrido e que não 
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CRAF – COM. DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES 
DE ALIMENTOS LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.363.914-0 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. NULIDADE. 
FALTA DE CLAREZA NA RECLAMAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E ERRO NA 
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO – É nula a exigência fiscal qu
não tipifica corretamente o dispositivo legal infringido e por falta 

na determinação da reclamação tributária. 

ibuinte foi autuado no campo 4, por recolher a menor ICMS 
Substituição Tributária “ICMS-ST”, efetivado pelo aproveitamento indevido dos 
créditos presumidos de 6% (SUL/SUDESTE) e 1% (N/NE/CO), no cálculo de ICMS 
ST sobre aguardentes, bebidas quentes e ceras, na importância de R$ 130.228,98 
(cento e trinta mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), apurados 
conforme Levantamento Substituição Tributária,  Demonstrativos,  e Notas Fiscais, 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 92/98), alegando preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, uma vez que a infração descrita no auto de 
infração não especifica quais as efetivas notas fiscais e valores recolhid
equivocada, impossibilitando ao contribuinte conhecer a origem da infração.

alega que a infração descrita pelo autuante deve ser revista, 
pois a autuada não possui débito lançado no auto de infração, tendo
correta em suas atitudes sendo impossível que tais fatos tenham ocorrido e que não 
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O E TRANSPORTES 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. NULIDADE. 
TRIBUTÁRIO E ERRO NA 

É nula a exigência fiscal que 
de descrição clara e 

ibuinte foi autuado no campo 4, por recolher a menor ICMS 
ST”, efetivado pelo aproveitamento indevido dos 

créditos presumidos de 6% (SUL/SUDESTE) e 1% (N/NE/CO), no cálculo de ICMS – 
as, na importância de R$ 130.228,98 

(cento e trinta mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), apurados 
conforme Levantamento Substituição Tributária,  Demonstrativos,  e Notas Fiscais, 

comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 92/98), alegando preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, uma vez que a infração descrita no auto de 
infração não especifica quais as efetivas notas fiscais e valores recolhidos de forma 
equivocada, impossibilitando ao contribuinte conhecer a origem da infração. 

alega que a infração descrita pelo autuante deve ser revista, 
pois a autuada não possui débito lançado no auto de infração, tendo-se mostrado 
correta em suas atitudes sendo impossível que tais fatos tenham ocorrido e que não 
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houve descumprimento da legislação tributária e muito menos a falta de 
recolhimento de valores referentes a substituição tributária alegada. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 118/122, diz que 

não há o que se falar em cerceamento ao direito de defesa uma vez que a  origem 
do crédito está informada no contexto, corroborada pelos demonstrativos anexados 
ao processo, bem como as notas fiscais.  

 
No mérito, diz que com o advento da Lei 2.254, de 16/12/2009 e o Aditivo 

no 02/2009, do Termo de Acordo de Regime Especial, os produtos descritos no 
contexto do auto de infração, estão excluídos do benefício fiscal de crédito 
presumido. 

 
Do exposto, conhece da impugnação apresentada, nega-lhe provimento e 

julga procedente o auto de infração. 
 
Intimada da decisão de primeira instância via postal, a autuada 

comparece aos autos apresentando recurso voluntário de fls. 127/132 a este 
Conselho, alegando preliminar  de nulidade por cerceamento do direito de defesa,  e 
que o auto de infração  fora encaminhado via Aviso de Recebimento, e nele não 
localiza um levantamento sequer a estear o ato constitutivo do crédito tributário, 
somente consta um levantamento básico do ICMS que, em nada demonstra o 
descrito em seu campo 4.1 e que a peça constitutiva do crédito tributário funda-se 
em presunções e ficções, ficando completamente impedida de apresentar sua 
defesa, posto que sequer foi informada das origens dos créditos a que se refere o 
auto de infração. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 135/136, afirma que a 

defesa se apoia em razões de nulidade, sem adentrar ao mérito, que alegações 
genéricas ou de negação geral não se prestam no âmbito do contencioso, que o 
crédito tributário é legal e legítimo, e pede seja mantida a decisão singular. 

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
A presente lide se configura por  recolher a menor ICMS Substituição 

Tributária “ICMS-ST”, efetivado pelo aproveitamento indevido dos créditos 
presumidos de 6% (SUL/SUDESTE) e 1% (N/NE/CO), no cálculo de ICMS – ST 
sobre aguardentes, bebidas quentes e ceras,  

 
Em seu recurso a autuada arguiu preliminar de nulidade do auto de 

infração, por cerceamento do direito de defesa uma vez que a infração descrita no 
auto não especifica quais as efetivas notas fiscais e valores recolhidos de forma 
equivocada, impossibilitando ao contribuinte conhecer a origem da infração. 

 
Quanto a preliminar de nulidade arguida pela impugnante, entendo que a 

mesma não deve ser apreciada tendo em vista que o presente auto de infração 
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apresenta vícios mais abrangentes que provocam  sua nulidade, tanto na tipificação 
da infração, quanto na falta de clareza na descrição da infração. 

 
No campo 4.13 da peça básica, foi inserida  a seguinte infração: “art. 44, 

Inciso IX, da Lei 1.287/2001...” que no seu bojo, descreve que reter e recolher o 
imposto devido por substituição tributária, é obrigação do contribuinte, conforme 
transcrito a seguir: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
IX – reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pela legislação; 

 
Desta forma, o artigo em destaque não se aplica ao presente caso, pois a 

descrição da infração constatada (contexto 4.1) da peça básica indica que houve 
recolhimento a menor do ICMS Substituição Tributária.  

 
Portanto, esta não é a infração correta para fundamentar o presente caso, 

pois o imposto foi retido e recolhido, mesmo que a menor.  
 
Assim, está visivelmente prejudicada a prosperidade da exigência fiscal, 

por não indicar de forma precisa a infração cometida, conforme condiciona o art. 35, 
inciso I, alínea d, da Lei 1.288/2001, que assim dispõe: 

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

 
Por outro lado, ficou obscura a reclamação tributária tanto na descrição 

da infração, contexto 4.1 da peça básica, quanto na elaboração dos  levantamentos 
que deram suporte  aos valores  apurados pelo Fisco. 

 
Diante do exposto, voto pela nulidade da reclamação tributária indicada 

no campo 4 do auto de infração de no 2012/000006, sem julgamento de mérito, por 
erro na tipificação da infração e falta de clareza e precisão na sua determinação. 

 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração de no 
2012/000006 arguida pelo conselheiro relator, por erro na tipificação da legislação 
infringida e falta de clareza e precisão na determinação da reclamação tributária e 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Representante Fazendário 
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 Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, 
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João Gabriel Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 
28 dias do mês de setembro de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 16 dias do mês de novembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


