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INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS E FALTA DE 
RECOLHIMENTO DE ICMS. AUTO DE 
NULIDADE – É nulo o auto de infração que não apresenta com clareza a origem dos 
valores reclamados. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada no campo 4 por aproveitar indevidamente o ICMS 
no valor de R$ 6.739,37 (seis mil
centavos), referente ao crédito presumido por operações de atacado
verdade tratava-se de operações com consumidor final, conforme demo
levantamento do ICMS. 

 
No campo 5 

36.910,09 (trinta e seis mil
saída de mercadorias tributadas n
exercício de 2005, constatado por meio 

 
A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

tempestiva. 
 
A julgadora de primeira instância retorn

saneamento, sendo lavrado termo de aditamento alterando o campo 5.13 para art. 
44, inciso II, combinado com o art. 21, inciso I, alínea “a”, “b” e “c”
1.287/2001. 
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REEXAME NECESSÁRIO: 3.028 

2008/6040/501748 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2008/001144 

RM – COMÉRCIO ATACADO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS LTDA. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.341.312-6 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS E FALTA DE 
RECOLHIMENTO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO SEM CLAREZA E CONFUSO. 

É nulo o auto de infração que não apresenta com clareza a origem dos 

A empresa foi autuada no campo 4 por aproveitar indevidamente o ICMS 
no valor de R$ 6.739,37 (seis mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e sete 
centavos), referente ao crédito presumido por operações de atacado

se de operações com consumidor final, conforme demo
 

 foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
36.910,09 (trinta e seis mil, novecentos e dez reais e nove centavos), referente à 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativo ao 
exercício de 2005, constatado por meio do levantamento caixa. 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

A julgadora de primeira instância retornou os autos à origem para 
saneamento, sendo lavrado termo de aditamento alterando o campo 5.13 para art. 

combinado com o art. 21, inciso I, alínea “a”, “b” e “c”
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

ATACADO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS LTDA.  

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS E FALTA DE 
INFRAÇÃO SEM CLAREZA E CONFUSO. 

É nulo o auto de infração que não apresenta com clareza a origem dos 

A empresa foi autuada no campo 4 por aproveitar indevidamente o ICMS 
ntos e trinta e nove reais e trinta e sete 

centavos), referente ao crédito presumido por operações de atacado quando na 
se de operações com consumidor final, conforme demonstrado no 

foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
novecentos e dez reais e nove centavos), referente à 

registradas no livro próprio, relativo ao 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

os autos à origem para 
saneamento, sendo lavrado termo de aditamento alterando o campo 5.13 para art. 

combinado com o art. 21, inciso I, alínea “a”, “b” e “c”, da Lei 
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Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo 
compareceu aos autos intempestivamente. 

 
A julgadora de primeira instância julgou procedente o campo 4 pela 

revelia e quanto ao campo 5 conheceu da impugnação, deu-lhe provimento parcial e 
julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 26.054,83 e absolvendo no valor de 
R$ 10.855,26. 

 
A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 

manutenção da sentença de primeira instância. 
 
Em despacho de fls. 374 o chefe do CAT determina o encaminhamento 

do processo à agência de atendimento para a intimação do sujeito passivo da 
decisão de primeira instância e do parecer do Representante Fazendário. 

 
Devidamente intimado o sujeito passivo apresentou recurso voluntário 

tempestivo aduzindo em síntese, que as operações, embora desacompanhadas de 
documentação fiscal, tiveram seu ICMS efetivamente recolhido, conforme o valor 
lançado nos livros fiscais e admitido pela autuante em seu levantamento, sendo 
assim, o valor lançado teve o respectivo pagamento de imposto inexistindo prejuízo 
ao erário público, não podendo esta situação configurar um suprimento ilegal de 
caixa. 

 
Diz também, que o levantamento referente ao período de setembro 

aponta existência de pagamentos não contabilizados no valor de R$ 37.626,35, e 
que existe equívocos no lançamento destes pagamentos, uma vez que os mesmos 
foram lançados no livro diário no mês de agosto de 2005, conforme se verifica nas 
cópias em anexo. 

 
Ao final pede pela improcedência do auto de infração. 
 
O representante da Fazenda Pública em manifestação de fls. 393/394, 

pede que seja mantida a decisão a quo com a sugestão de deduzir do valor 
condenado a importância de R$ 2.156,10 que teria sido pago por conta de 
operações escrituradas sem as correspondentes notas fiscais. 

 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS em duas 

situações. 
 
Na primeira situação, por aproveitar indevidamente ICMS, por operações 

de atacado quando se tratava de operações à consumidor final. 
 
No segundo caso por deixar de recolher o ICMS, referente à saída de 

mercadorias tributadas e não registradas em livro próprio. 
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Em análise detalhada aos autos podemos verificar que o mesmo é 
altamente confuso e sem clareza. 

 
Tomando como exemplo, as duplicatas pagas e não registradas a que se 

refere o levantamento, as mesmas encontram-se devidamente registradas nas 
paginas 38 e 39 do livro diário, fls. 289 e 289-A dos autos. 

 
Assim sendo, torna-se de difícil compreensão a origem dos valores 

exigidos, devendo, portanto, o auto de infração em questão ser julgado nulo, pois 
existe uma clara afronta ao que determina o art. 35, inciso I, alínea “c”, da Lei 
1.288/2011, a saber: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
[...] 
 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 

 
Portanto, entendo que o auto de infração em tela deve ser julgado nulo. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu por 

maioria, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pelo relator, 
por falta de clareza e precisão da reclamação tributária 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. 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 31 dias do mês de outubro de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de novembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


