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ICMS. NULIDADE
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA EMPRESAS COM TRIBUTAÇÃO NORMAL. 
FALTA DOS DEMONSTRATIVOS DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
de infração quando a legislação aplicada está equivocada e também não apresenta 
os demonstrativos dos créditos tributários.

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 

10.588,40 (dez mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), referente 
a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativo aos 
exercícios de 2008 e 2010, conforme foi constatado por meio do levantamento da 
conta caixa. 

 
A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva 

alegando em síntese que seja reconsiderado a forma de cálculo do imposto devido 
por omissão de vendas, sendo que o cálculo deverá ser feito no sistema do simples 
nacional, uma vez estar a empresa enquadrada ao sistema.

 
Em despacho de fls. 107

autos à origem para que a autora do procedimento retifique a base de cálculo, as 
alíquotas, os percentuais da multa, os valores originários, as infrações e as 
penalidades descritas na inicial.
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REEXAME NECESSÁRIO: 3.199 
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AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000030 

J MACEDO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.403.760-8 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

NULIDADE. EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. 
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA EMPRESAS COM TRIBUTAÇÃO NORMAL. 

TRATIVOS DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
de infração quando a legislação aplicada está equivocada e também não apresenta 

strativos dos créditos tributários. 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), referente 

saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativo aos 
8 e 2010, conforme foi constatado por meio do levantamento da 

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva 
tese que seja reconsiderado a forma de cálculo do imposto devido 

por omissão de vendas, sendo que o cálculo deverá ser feito no sistema do simples 
nacional, uma vez estar a empresa enquadrada ao sistema. 

Em despacho de fls. 107, a julgadora de primeira in
autos à origem para que a autora do procedimento retifique a base de cálculo, as 
alíquotas, os percentuais da multa, os valores originários, as infrações e as 
penalidades descritas na inicial. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

J MACEDO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. 
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA EMPRESAS COM TRIBUTAÇÃO NORMAL. 

TRATIVOS DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – É nulo o auto 
de infração quando a legislação aplicada está equivocada e também não apresenta 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), referente 

saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativo aos 
8 e 2010, conforme foi constatado por meio do levantamento da 

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva 
tese que seja reconsiderado a forma de cálculo do imposto devido 

por omissão de vendas, sendo que o cálculo deverá ser feito no sistema do simples 

a julgadora de primeira instância retorna os 
autos à origem para que a autora do procedimento retifique a base de cálculo, as 
alíquotas, os percentuais da multa, os valores originários, as infrações e as 
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Às fls. 109 a autora do procedimento lavra termo de aditamento alterando 
o campo 4.9 – Base de cálculo para R$ 68.263,08, campo 4.11 - Valor originário 
para R$ 11.604,72, campo 4.13 - infração para art. 46, §§ 1o e 2o, combinados com 
art. 21, I, “a” e art. 44, III, ambos da Lei 1.287/2001, campo 5.13 - infração para art. 
46, §§ 1o e 2o, combinados com art. 21, I, “a” e art. 44, III, ambos da Lei 1.287/2001. 

 
Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo não se 

manifestou. 
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 

provimento e julgou o auto de infração nulo, submetendo sua decisão ao Conselho 
de Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE. 

 
O Representante Fazendário em manifestação de fls.120/125 pugna pela 

reforma da sentença monocrática para que o auto de infração seja julgado 
procedente. 

 
Devidamente intimado e notificado da sentença de primeira instância e do 

parecer do Representante Fazendário, o sujeito passivo não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 

referente a saída de mercadorias tributadas não registradas. 
 
Ao analisarmos os autos, ficou constatado que a empresa encontra-se 

enquadrada ao simples nacional, conforme provam os documentos de fls. 98/105. 
 
Portanto, como é sabido a empresa em questão deverá ter tratamento 

diferenciado em relação à legislação aplicável, ou seja, existe legislação específica 
para ser aplicada em auditorias realizadas em empresas enquadradas no simples 
nacional, fato este que não foi obedecido no presente caso. 

 
Por outro lado, não conseguimos detectar nos autos onde se encontram 

os demonstrativos do crédito tributário, sendo que os mesmos são vitais para a 
formalização do crédito tributário. 

 
Pelo que se observou acima, ocorreu uma afronta ao que dispõe o art. 35, 

inciso I, alínea “d”, e inciso 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: 
(...) 
 
d) o dispositivo legal infringido; 
(...) 
 
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 3.811, de 06 de fevereiro de 2013 

 
 

 3

 
Instado pela julgadora de primeira instância para proceder o saneamento 

do auto de infração, não houve por parte da autoridade autora do lançamento do 
crédito tributário a devida correção, portanto, nada mais justo que a declaração de 
nulidade do auto infração. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração de no 2012/000030, com alteração do objeto para 
a falta de demonstrativo de crédito tributário e a falta de indicação correta da 
legislação infringida e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme 
prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo e 
Fernanda Pinho Bonifácio. Presidiu a sessão de julgamento aos 29 dias do mês de 
janeiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


