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ACÓRDÃO No:                               025/2016 
PROCESSO No:    2012/7270/500822 
REEXAME NECESSSÁRIO No:   3.463 
AUTO DE INFRAÇÃO No:              2012/003600 
REQUERENTE:              FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
INTERESSADO:              DISMOBRÁS IMP EXP DIST MÓVEIS E ELET LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:  29.392.084-2 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS DO ICMS. 
IMPROCEDENTE. Não procede o lançamento do crédito tributário lançado como 
aproveitamento indevido sob a premissa da desconsideração de devoluções por 
presunção de serem inidôneas pelo simples fato de as correspondentes notas fiscais não 
haverem preenchido formalidades. 
 
 
RELATÓRIO  
 
 

A Fazenda Pública Estadual constitui o crédito tributário por meio da lavratura 
do auto de infração nº 2012/003600 para reclamar do sujeito passivo acima qualificado o 
ICMS por aproveitamento indevido de créditos face à devolução de mercadorias nos 
exercícios de 2007 e 2008, no valor total de R$ 23.996,25. 

 
Anexaram-se demonstrativos com os totais anuais de aproveitamento de 

créditos, de notas fiscais, de registros de entradas de notas fiscais e CD-ROM (tudo à fls. 
04/85). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração, via postal, em 18/03/2013, 

conforme doc. à fls. 87 e, tempestivamente, apresentou impugnação com as seguintes 
alegações: 

 
“O lançamento que se refere a 2007 está prescrito, vez que o sujeito passivo só 

foi intimado do auto de infração em 2013 e, nos termos do art. 173 do Código Tributário 
Nacional, o direito de a Fazenda Pública proceder ao lançamento decai em cinco anos. 
Assim, o prazo findou em 2012. A autuação não encontra respaldo fático porque as notas 
fiscais de devoluções foram emitidas em cumprimento às exigências legais apontadas 
pelo autuante, conforme fazem provas as cópias dos documentos fiscais anexados”. 
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Fez juntada de procuração, cópias de atos constitutivos da empresa, cópias de 
notas fiscais de entradas (fls. 93/152). 

 
Os autos foram devolvidos ao autuante para revisar a descrição das infrações, 

apresentar o demonstrativo do crédito tributário, a origem dos valores dos demonstrativos 
de fls. 04 e 05 e, para fazer a comprovação de que as devoluções são indevidas. 

 
Em cumprimento ao solicitado o autuante manifestou-se às fls. 298/299, ao teor 

do que segue: 
 
“O levantamento de fls. 04 e 05 trata-se de um levantamento sintético; O 

levantamento analítico, demonstrando nota por nota, é o constante das fls. 23 à 41, onde 
especifica o número da nota fiscal, data e valores que deram origem aos aproveitamentos 
indevidos; as notas fiscais que deram origem ao aproveitamento indevido, em decorrência 
do descumprimento de várias obrigações acessórias, são as constantes das fls. 23 à 41 e, 
se houve dúvida, o ônus da prova cabe ao sujeito passivo que em sua defesa não 
apresentou nenhum demonstrativo enumerando as notas fiscais que não se coadunam 
com as apresentadas pelo autuante; fica para o contribuinte a prova da devolução da 
mercadoria, a discriminação do motivo, a indicação do número e data de imissão da nota 
fiscal originária, o valor do imposto e as mercadorias devolvidas”. 

 
Sobreveio o julgamento da primeira instância em que o julgador sustenta como 

segue: 
 
“A impugnante alega decadência para o lançamento de 2007 por haver sido 

intimado apenas em 2013. A reclamação do campo 4.11 (2007) refere-se ao processo 
original nº 2011/7270/500317, cujo auto de infração foi julgado nulo, por vício formal, em 
10 de outubro de 2012, conforme Acórdão nº 125/2012 do COCRE, de 1º de novembro de 
2012. Desse modo, o prazo decadencial começou a correr desde então e não ocorreu a 
perda do direito de o Estado constituir o crédito tributário. Por isso, rejeito a preliminar 
arguida”. 

 
No mérito, colacionou o art. 35 da lei 1.288/2001 para dizer que o auto de 

infração formaliza a exigência do crédito tributário e deve conter, no mínimo, a descrição 
clara, precisa e resumida do fato e, também, conter em anexo todos os demonstrativos e 
documentos comprobatórios em que se fundamentar. 

 
“Em análise aos levantamentos fiscais elaborados pelo autuante verifica-se que 

os demonstrativos de fls. 23/41 não contém nenhuma informação que possibilita 
identificar as sujeições ativa e passiva da obrigação tributária, bem como, foram 
adicionadas informações complementares de forma manuscrita, que mesmo assim, não 
modificam a condição de identificação dos demonstrativos. 
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“As narrativas não foram feitas de forma clara, precisa e resumida dos fatos. O 
auto de infração não contém em anexo todos os documentos e demonstrativos em que se 
funda o crédito tributário. Não cabe ao contribuinte o ônus da prova e sim, ao fisco. Do 
contrário, fica caracterizado o descumprimento do art. 35, inciso I, alínea “c”, e IV, da Lei 
nº 1.288/2001”. 

 
“Nessa hipótese, não há elementos sólidos, nos autos, suficientes para a 

formação de convencimento de que os valores dos créditos tributários ora exigidos 
representam com exatidão a ocorrência de aproveitamento indevido de crédito de ICMS”. 
 

Nesse prisma colacionou Acórdãos do COCRE/TO para ao final decidir-se pela 
nulidade do auto de infração nº 2012/003600, absolvendo o sujeito passivo das 
reclamações dos contextos 4 e 5 tal como inicialmente lançadas. Nos termos dos artigos 
56, inciso IV, alínea f e, 58, parágrafo único, ambos da Lei nº 1.288/2001 submeteu sua 
decisão ao COCRE. 

 
Em manifestação de fls. 307/308 o Representante Fazendário disse que: 
“O substituto do autuante não atendeu, na íntegra, as solicitações da julgadora 

singular. Simplesmente fez a juntada de alguns documentos fiscais, não apresentando 
provas de que as operações de crédito do imposto foram feitas de forma irregular”.  

 
Desta forma, recomenda manter a sentença proferida em primeira Instância 

para julgar nulo o auto de infração em apreço. 
 
Notificado da sentença de 1ª Instância e do parecer da REFAZ o sujeito 

passivo quedou-se silente.   
 

É o relatório. 
 

 
VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos os autos. As exigências dos campos 4.11 e 5.11 
são de ICMS normal por créditos aproveitados pelo sujeito passivo sobre devoluções de 
mercadorias vendidas, consideradas incorretas e/ou indevidas por inobservância de 
requisitos formais no preenchimento das notas fiscais que as acobertaram. 

 
Ao manifestar-se sobre as alegações da defesa o autuante disse o que segue:  
 
“As notas fiscais que deram origem ao aproveitamento indevido, em 

decorrência do descumprimento de várias obrigações acessórias, são as constantes das 
fls. 23 à 41 e, se houve dúvida, o ônus da prova cabe ao sujeito passivo que em sua 
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defesa não apresentou nenhum demonstrativo enumerando as notas fiscais que não se 
coadunam com as apresentadas pelo autuante; fica para o contribuinte a prova da 
devolução da mercadoria, a discriminação do motivo, a indicação do número e data de 
emissão da nota fiscal originária, o valor do imposto e as mercadorias devolvidas”. 

 
O julgador da primeira instância de julgamento disse o que segue: 

 
“As narrativas não foram feitas de forma clara, precisa e resumida dos fatos. O 

auto de infração não contém em anexo todos os documentos e demonstrativos em que se 
funda o crédito tributário. Não cabe ao contribuinte o ônus da prova e sim, ao fisco. Do 
contrário, fica caracterizado o descumprimento do art. 35, inciso I, alínea “c”, e IV, da Lei 
nº 1.288/2001”. 

 
“Nessa hipótese, não há elementos sólidos, nos autos, suficientes para a 

formação de convencimento de que os valores dos créditos tributários ora exigidos 
representam com exatidão a ocorrência de aproveitamento indevido de crédito de ICMS”. 

 
Evidencia-se que o nobre autuante aplicou ao caso o conceito de inidoneidade 

às notas fiscais que acobertaram as devoluções de mercadorias vendidas. Ocorre que 
devoluções não se perfilam no conceito de operações. Operações são negócios jurídicos 
hábeis para provocar a circulação de mercadorias com mudança de titularidade. 

 
A inidoneidade não pode ser tomada ao pé da letra e sim, deve ser entendida 

como tal diante de um conjunto de indícios que conduzem à presunção de que o fato 
gerador ocorreu ou vai ocorrer no local em que se verificam irregularidades. Se elementos 
informativos em documentos fiscais que acobertam operações não puderem ser 
confirmados caracterizada está a inidoneidade e/ou infidedignidade dos mesmos, com a 
consequente presunção de ocorrência do fato gerador. 
 

Não procede o lançamento do crédito tributário lançado como aproveitamento 
indevido sob a premissa da desconsideração de devoluções por presunção de serem 
inidôneas pelo simples fato de as correspondentes notas fiscais não haverem sido 
corretamente preenchidas. O caso é de descumprimento de obrigações acessórias. 
Portanto, suscetível à aplicação de multa formal. 

 
Com estas razões pugno pela REFORMA da decisão singular assentada pela 

NULIDADE para adotar a IMPROCEDÊNCIA do feito por falta de motivação e assim, 
absolver o sujeito passivo das imputações tal como lançadas nos campos 4 e 5 do auto 
de infração nº 2012/003600. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de 
primeira instância e julgar IMPROCEDENTE a reclamação tributária constante do auto de 
infração nº 2012/003600 para absolver o sujeito passivo das imputações nos valores de 
R$ 18.881,04 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e um reais e quatro centavos) e, R$ 
5.115,21 (cinco mil, cento e quinze reais e vinte e um centavos referente aos campos 4.11 
e 5.11, respectivamente. O Sr. Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, Felipe Falcão de 
Lima, José Wagner Pio de Santana, Osmar Defante e Gaspar Maurício Mota Macedo. 
Presidiu a sessão de julgamento, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos 29 dias do mês de março de 2016. 
 
 
 

 
Suzano Lino Marques 

Presidente 
 
 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro Relator 

 
 

 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
                                                             


