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ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO

INTERESTADUAIS. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO CR
TRIBUTÁRIO – É nulo o auto de infração quando não estiver acompanhado do 
demonstrativo do crédito tributário.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do

de infração nº 2013/000333, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inaugural, referente ao aproveitamen

 
Foram anexado

básico do ICMS e os livros de 
04/265). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 269), 

apresentando impugnação (fls. 270/273), tempestivamente, com as seguintes 
alegações: 

 
Que a exigência tributária teve seu
2007, sendo que o auto de infração foi lavrado em 28.03.2013 e, 
segundo consta no art. 156, V c/c art. 173, inciso I do Código 
Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir crédito 
tributário se extingue depoi
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento do crédito tributário poderia ter sido efetuado; que em 
28.03.2013 já se encontrava extinto o direito da Fazenda Pública 
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nulo o auto de infração quando não estiver acompanhado do 
demonstrativo do crédito tributário. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do
2013/000333, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inaugural, referente ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS.

anexados aos autos o Acórdão nº 001/2013, 
livros de registros de apuração do ICMS e entradas (fls. 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 269), 
apresentando impugnação (fls. 270/273), tempestivamente, com as seguintes 

Que a exigência tributária teve seu fato gerador no exercício de 
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28.03.2013 já se encontrava extinto o direito da Fazenda Pública 
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INTERESTADUAIS. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO 

nulo o auto de infração quando não estiver acompanhado do 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2013/000333, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

to indevido de crédito do ICMS. 

001/2013, o levantamento 
registros de apuração do ICMS e entradas (fls. 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 269), 
apresentando impugnação (fls. 270/273), tempestivamente, com as seguintes 

fato gerador no exercício de 
2007, sendo que o auto de infração foi lavrado em 28.03.2013 e, 
segundo consta no art. 156, V c/c art. 173, inciso I do Código 
Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir crédito 

s de transcorridos cinco anos contados a 
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento do crédito tributário poderia ter sido efetuado; que em 
28.03.2013 já se encontrava extinto o direito da Fazenda Pública 
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Estadual constituir o crédito tributário relativo a fatos geradores 
ocorridos no exercício de 2007. 

 
A julgadora de primeira instância às (fls. 278/280), sem preliminares, em 

análise de mérito firmou entendimento no sentido de que o impugnante não 
questiona em suas alegações, a natureza tributária do lançamento em si, apenas 
afirma que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário está extinto 
pela decadência, citando os art. 156, inciso V, c/c art. 173, inciso I, do CTN, 
assegura a julgadora singular que a presente autuação é decorrente da decisão do 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, que julgou 
nulo sem análise de mérito do auto de infração nº 2012/000348, conforme Acórdão 
nº 001/2013, portanto a contagem do prazo dos cinco anos começou a correr após a 
publicação do Acórdão nº 001/2013, datado de 21 de janeiro de 2013, como esteio 
cita o art. 173, inciso II, do CTN. 

 
Quanto ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS que não foi 

questionado pela autuada, presume-se verdadeira a matéria fática alegada pelo 
autor do procedimento, uma vez que o contribuinte é obrigado a efetuar o estorno 
dos créditos nas prestações de serviços rodoviários de cargas (fretes) nas entradas 
de mercadorias tributadas, proporcional à redução de base de cálculo concedida nas 
saídas tributadas. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância conhece da 

impugnação apresentada para negar-lhe provimento, julgando procedente o auto de 
infração de nº 2013/000333, para condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário referente ao campo 4.11 do auto de infração no valor de R$ 
5.580,17 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais e dezessete centavos), com a 
penalidade do campo 4.15, mais os acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo, em sede de recurso voluntário (fls. 285/294), pede a 

extinção do credito tributário pela decadência, reafirmando seu pedido inicial. 
 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às (fls. 

318), pede a confirmação da decisão singular, por seus próprios fundamentos. 
 
Emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls. 319), em 

conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota, na íntegra, a 
manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 
autos à origem para providências legais. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo referente ao 
aproveitamento indevido de crédito do ICMS decorrente da falta de estorno de 
crédito de frete nas entradas externas de mercadorias tributadas, na mesma 
proporção da redução aplicada na base de cálculo nas saídas das mercadorias. 
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A ilustre julgadora a quo, sem preliminar, julgou procedente o auto de 
infração em tela, haja vista que no seu entendimento o impugnante não questiona, 
em suas alegações, a natureza tributária do lançamento em si, apenas afirma que o 
direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário está extinto pela 
decadência, citando o art. 173, inciso I, do CTN. 

 
Ocorre que a presente autuação é decorrente da decisão do Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, que julgou nulo sem 
análise de mérito do auto de infração nº 2012/000348, conforme Acórdão nº 
001/2013. 

 
Neste caso deve ser observado o disposto no art. 173, inciso II do Código 

Tributário Nacional, que dispõe: 
 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
(...) 
 
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 
Portanto, como o prazo dos cinco anos começou a correr após a 

publicação do Acórdão nº 001/2013, datado de 21 de janeiro de 2013, não há que se 
falar em decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. 

 
Em que pese a ilustre julgadora de primeira instância, entender que a falta 

de questionamento pelo sujeito passivo, em suas alegações, a natureza tributária do 
lançamento em si, com a devida vênia entendo que o auto de infração deve 
demonstrar com clareza e exatidão a origem do crédito tributário. 

 
E, que nos autos não foram demonstrados, ferindo a exigida no art. 35, 

inciso IV, da Lei 1.288/01, o que torna o auto de infração nulo, conforme orientação 
já exarada por este Conselho de Contribuintes, senão vejamos: 

 
ACÓRDÃO Nº: 001/2015 – ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE 
REGISTRO DE ENTRADA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE – É 
nulo o auto de infração quando não contiver em anexo os 
demonstrativos do crédito tributário. 

 
Por certo, a norma não traz uma forma especifica consentânea ao 

demonstrativo do crédito tributário, não obstante se espera que a constituição do 
crédito tributário seja embasada em documentos suficientes a provarem sua origem 
com a máxima clareza e exatidão de informações, não produzidos apenas 
unilateralmente pelo agente do fisco, sob pena de ferir os mais comezinhos 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Portanto, decido pela reforma da decisão de primeira instância, para 

julgar nulo o auto de infração no 2013/000333 por falta de demonstrativo do crédito 
tributário. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: 
 
a) por maioria, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por 

ocorrência da decadência. Votos divergentes dos conselheiros Ademar Andrade de 
Oliveira, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e Valcy Barboza Ribeiro; 

 
b) por unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de 

infração por deixar de constar nele a decisão do COCRE que anulou o auto de 
infração anterior e, também, porque não há nos autos os documentos fiscais, 
apenas o livro fiscal. Todas arguidas pela Recorrente; 

 
c) por unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do auto de infração 

por não constar o demonstrativo do crédito tributário, não atendendo assim, o art. 
35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, arguida pelo conselheiro relator e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. 

 
Os Senhores Rafael Nishimura e Heverton Luiz de Siqueira Bueno 

fizeram sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. O 
representante fazendário sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme 
prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Ademar Andrade de Oliveira, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Luiz Carlos 
da Silva Leal, José Wagner Pio de Santana, João Alberto Barbosa Dias e Valcy 
Barboza Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 27 dias do mês de janeiro de 
2015, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos treze dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Vice-Presidente 

 
 
 

Ademar Andrade de Oliveira 
Conselheiro relator 


