
 

 

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. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMA EFETIVA 
DE MERCADORIAS. HISTÓRICO CONFUSO E 
DOS DEMONSTRATIVOS E IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DOS CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS. NULIDADE 
seja de difícil compreensão e também não se faz acompanhar dos demonstrativos e 
identificação da origem dos 
 
 
RELATÓRIO 
 

 
A empresa foi autuada nos campos 4 a 8

(setenta e um mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), por 
não comprovar de forma efetiva como determina a legislação tributária à devolução 
de mercadorias, de notas fiscais de entradas relacionadas
tendo o contribuinte aproveitado créditos fiscais do valor destacado nestas notas 
fiscais de entrada (devolução) e lançado no livro de registro de entradas, imposto 
este, pressuposto similar ao débito efetuado por ocasião das saídas 

 
Porém, o contribuinte não comprovou como determina os mecanismos de 

proteção e controle da legislação na obediência de todas as normas pertinentes a 
autenticidade da operação, tais como: prova 
descriminação dos motivos, indicação do n
originária, o valor do imposto relativo e a quantidade de mercadorias que estão 
sendo devolvidas.  

 
Pela não observância destes mecanismos, os créditos fiscais 

aproveitados, configura-
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

161/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.106 

2011/7270/500316 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001460 

DISMOBRÁS IMP EXP E DISTRIB. DE MÓVEIS E 
ELETRODOMÉSTICOS. LTDA. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.386.758-5 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMA EFETIVA 
DE MERCADORIAS. HISTÓRICO CONFUSO E INCOMPREENSÍVEL
DOS DEMONSTRATIVOS E IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DOS CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS. NULIDADE – É nulo o auto de infração cuja redação do histórico

de difícil compreensão e também não se faz acompanhar dos demonstrativos e 
origem dos créditos tributários. 

A empresa foi autuada nos campos 4 a 8 no valor total de R$ 71.833,45 
(setenta e um mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), por 
não comprovar de forma efetiva como determina a legislação tributária à devolução 
de mercadorias, de notas fiscais de entradas relacionadas em planilha em anexo, 
tendo o contribuinte aproveitado créditos fiscais do valor destacado nestas notas 
fiscais de entrada (devolução) e lançado no livro de registro de entradas, imposto 
este, pressuposto similar ao débito efetuado por ocasião das saídas 

o contribuinte não comprovou como determina os mecanismos de 
proteção e controle da legislação na obediência de todas as normas pertinentes a 
autenticidade da operação, tais como: prova da devolução das mercadorias, 

os motivos, indicação do número e data da emissão da nota fiscal 
originária, o valor do imposto relativo e a quantidade de mercadorias que estão 

Pela não observância destes mecanismos, os créditos fiscais 
se perante a Fazenda Pública Estadual, como pressuposto 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

S IMP EXP E DISTRIB. DE MÓVEIS E 
 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMA EFETIVA DA DEVOLUÇÃO 
INCOMPREENSÍVEL. AUSÊNCIA 

DOS DEMONSTRATIVOS E IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DOS CRÉDITOS 
É nulo o auto de infração cuja redação do histórico 

de difícil compreensão e também não se faz acompanhar dos demonstrativos e 

no valor total de R$ 71.833,45 
(setenta e um mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), por 
não comprovar de forma efetiva como determina a legislação tributária à devolução 

em planilha em anexo, 
tendo o contribuinte aproveitado créditos fiscais do valor destacado nestas notas 
fiscais de entrada (devolução) e lançado no livro de registro de entradas, imposto 
este, pressuposto similar ao débito efetuado por ocasião das saídas de mercadorias.  

o contribuinte não comprovou como determina os mecanismos de 
proteção e controle da legislação na obediência de todas as normas pertinentes a 

da devolução das mercadorias, 
mero e data da emissão da nota fiscal 

originária, o valor do imposto relativo e a quantidade de mercadorias que estão 

Pela não observância destes mecanismos, os créditos fiscais 
nte a Fazenda Pública Estadual, como pressuposto 
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de aproveitamento indevido de crédito, relativo aos exercícios de 2007 a 2010 e ao 
período de 01 de janeiro a 31 março de 2011. 
 

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação 
tempestivamente. 

 
Em despacho de fls. 50, a julgadora de primeira instância retorna os autos 

à origem para saneamento quanto à incapacidade processual. 
 
Devidamente intimado o sujeito passivo comparece aos autos saneando a 

incapacidade processual. 
 
Novamente os autos retornam a origem para saneamento quanto aos 

dispositivos legais infringidos. 
 
Às fls. 64, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando os 

campos 4.13, 5.13, 6.13, 7.13 e 8.13, para Inciso XVIII e Art. 151. 
 
Intimado do termo de aditamento com Aviso de Recebimento – AR em 

08/02/2012, sendo lavrado termo de revelia aos 29 dias do mês de fevereiro 2012. 
 
Em novo despacho de fls. 69, a julgadora de primeira instância retorna os 

autos à origem para que se renove a intimação do sujeito passivo do termo de 
aditamento, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para pagamento ou apresentação 
de impugnação. 

 
Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo 

comparece aos autos tempestivamente. 
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 

provimento e julgou o auto de infração procedente. 
 
Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 

apresentou recurso voluntário tempestivo requerendo, que seja convertida a 
presente defesa em diligência para que seja realizado novo levantamento fiscal 
sobre os períodos apontados, haja visto que a maioria das notas fiscais do período 
foi emitida de forma regular e com a comprovação necessária da devolução das 
mercadorias, assim sendo, pugna pela reforma da sentença de primeira instância, 
para que seja o auto de infração julgado improcedente. 

 
O Representante da Fazenda Pública em manifestação de fls. 433/434, 

pugna pela manutenção da sentença monocrática. 
 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS. 
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Em uma análise mais acurada podemos perceber que os históricos do 
auto de infração são confusos e de difícil compreensão, vejamos a íntegra do 
histórico do campo 4, lembrando que nos demais campos os históricos são idênticos 
com alteração apenas do valor e do período auditado, vejamos:  

 
Não comprovou de forma efetiva como determina a legislação 
tributária – a devolução de mercadorias, de notas fiscais de 
entradas relacionadas em planilha em anexo, tendo o 
contribuinte aproveitado de créditos fiscais do valor destacado 
nestas notas fiscais de entrada – devolução e lançados no 
livro de registro de entradas, imposto este, pressuposto 
similar, ao débito efetuado por ocasião das saídas de 
mercadorias. Porém o contribuinte, não comprovou como 
determina os mecanismos de proteção e controle da legislação 
na obediência de todas as normas pertinentes a autenticidade 
da operação, tais como: prova da devolução das mercadorias, 
descriminação do motivo, indicação do numero e data da 
emissão da nota fiscal originária, o valor do imposto relativo e 
a quantidade de mercadorias que estão sendo devolvidas. 
Pela não observância destes mecanismos, os créditos fiscais 
aproveitados, configura-se perante a Fazenda Pública 
Estadual, como pressuposto de aproveitamento indevido de 
crédito, no valor total (...) relativo ao período de (...). 

 
Há que se atentar também para o fato de que o auto de infração não se 

faz acompanhar dos demonstrativos que apontam os valores exigidos, sendo que 
tais demonstrativos são de suma importância para a formalização do crédito 
tributário e a demonstração da origem dos valores exigidos. 
 

Desta forma, entendo que na lavratura do presente auto de infração não 
foi observado o que dispõe o art. 35, incisos I, alínea “c”, e IV, da Lei 1.288/2001, 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; 
 
(...) 
 
IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito 
tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em que 
se fundamentar. 



Publicado no Diário Oficial no 3.772, de 11 de dezembro de 2012 

 

 4

 
Portanto, entendo que deverá o auto de infração em questão ser julgado 

nulo.  
 

É como voto. 
 

 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pelo 
relator, por falta de clareza e precisão na determinação da reclamação tributária, 
falta do demonstrativo e identificação da origem do crédito tributário e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário Rui José Diel fez 
sustentação oral pela fazenda pública e sugere 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 06 
dias do mês de novembro de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 07 dias do mês de dezembro de 2012. 
 
 
 

Deides ferreira Lopes  
Presidente em Exercício 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 

 
 


