
 
 

 
                                                                         
 
                                                                          

 

 
ACORDÃO Nº:                            
REEXAME NECESSÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 
 
                 ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. IMPROCEDENTE. 
DECISÃO UNÂNIME.  É improcedente o lançamento do crédito tributário, quando 
comprovado inequivocamente a inexistência do ilícito fiscal.  
 
 
RELATÓRIO 

 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2010/002268 contra o contribui
referente ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS.

 
Foi anexado aos autos o livro de registro de apuração do ICMS (fls. 

05/08). 
 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 09), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
10/12): 

 
Que reconhece que o destaque do ICMS promovido pela emissão de nota 

fiscal de retorno de demonstração de mercadoria através do CFOP 6913 ocorreu de 
forma indevida e equivocada por um erro n
de dados; que com a implementação da NFe ficou convencionado que não se 
procedesse a qualquer tipo de correção no citado documento fiscal; que o auditor 
menciona apenas que o contribuinte deveria ter
através de registro no livro de entradas e não através da coluna outros créditos do 
livro de registro de apuração do ICMS.

 
Fez juntada do auto de infração e documentos auxiliares de notas fiscais 

eletrônicas (fls. 13/17). 
 
O processo foi devo

33/34 e 45/46), que fez juntada do levantamento básico do ICMS (fls. 24/25), 
demonstrativo e intimação (fls. 36/37), declaração, notas fiscais e livro de registro de 
entradas e saídas (fls. 48/53).

 
A autuada foi intimada por 
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                             008/2016 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.381 

No: 
2010/6040/504065 
2010/002268 
MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.377.956-2 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. IMPROCEDENTE. 
.  É improcedente o lançamento do crédito tributário, quando 

comprovado inequivocamente a inexistência do ilícito fiscal.   

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2010/002268 contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS. 

Foi anexado aos autos o livro de registro de apuração do ICMS (fls. 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 09), 
gnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que reconhece que o destaque do ICMS promovido pela emissão de nota 
fiscal de retorno de demonstração de mercadoria através do CFOP 6913 ocorreu de 
forma indevida e equivocada por um erro no sistema eletrônico de processamento 
de dados; que com a implementação da NFe ficou convencionado que não se 
procedesse a qualquer tipo de correção no citado documento fiscal; que o auditor 
menciona apenas que o contribuinte deveria ter-se creditado do ci
através de registro no livro de entradas e não através da coluna outros créditos do 
livro de registro de apuração do ICMS. 

Fez juntada do auto de infração e documentos auxiliares de notas fiscais 

O processo foi devolvido ao autuante por diversas vezes (fls. 18, 22, 29, 
33/34 e 45/46), que fez juntada do levantamento básico do ICMS (fls. 24/25), 
demonstrativo e intimação (fls. 36/37), declaração, notas fiscais e livro de registro de 
entradas e saídas (fls. 48/53). 

autuada foi intimada por edital da juntada dos documentos (fls. 43 e 
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MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. IMPROCEDENTE. 
.  É improcedente o lançamento do crédito tributário, quando 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
nte qualificado na peça inaugural, 

Foi anexado aos autos o livro de registro de apuração do ICMS (fls. 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 09), 
gnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que reconhece que o destaque do ICMS promovido pela emissão de nota 
fiscal de retorno de demonstração de mercadoria através do CFOP 6913 ocorreu de 

o sistema eletrônico de processamento 
de dados; que com a implementação da NFe ficou convencionado que não se 
procedesse a qualquer tipo de correção no citado documento fiscal; que o auditor 

se creditado do citado imposto 
através de registro no livro de entradas e não através da coluna outros créditos do 

Fez juntada do auto de infração e documentos auxiliares de notas fiscais 

lvido ao autuante por diversas vezes (fls. 18, 22, 29, 
33/34 e 45/46), que fez juntada do levantamento básico do ICMS (fls. 24/25), 
demonstrativo e intimação (fls. 36/37), declaração, notas fiscais e livro de registro de 

edital da juntada dos documentos (fls. 43 e 



 
 

 
                                                                         
 
                                                                          

 

58), mas não se manifestou nos autos.
  
A julgadora de primeira instância, entendendo que não houve clareza e 

certeza na reclamação tributária e evocando o cerceamento ao direito de defes
conforme estabelece o Art. 28 incisos II da Lei 1.288/01, julga nulo sem análise de 
mérito o auto de infração nº 2010/002268 no valor de R$ 7.196,77(sete mil e cento e 
noventa e seis reais e setenta e sete centavos), submetendo a decisão à apreciação 
ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais.

 
Enviado à Representação Fazendária, esta se manifesta através de seu 

representante legal suscitando a preclusão e nulidade dos atos praticados pelo 
representante do sujeito passivo a partir a peça 
comprovado nos autos a capacidade processual.

 
Pede então o representante fazendário, em suas considerações, para que 

não seja acatada a preliminar de nulidade proferida em primeira instância, 
reformando a decisão, para no 

 
Notificado da decisão de primeira instância e do parecer da 

Representação Fazendária, comparece aos autos o sujeito passivo, através de seu 
representante legal, em que preliminarmente argui a nulidade por falt
certeza na reclamação tributária, tendo em vista os documentos anexados aos autos 
e o histórico descrito pelo autor do procedimento serem confusos e não demonstram 
com precisão o aproveitamento do crédito indevido do ICMS.

 
Aduz ainda que ho

operação isenta e pede que seja negado o provimento da manifestação por ser 
medida de direito e de justiça.

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O presente a

crédito de ICMS de mercadorias rem
fundamentos no Art. 45, inciso XVIII e Art. 30, 31, e 32, todos da Lei nº1287/2001.

 
O crédito tributário postulado pela Fazenda 

operações de entradas das notas fiscais
destacado é de R$ 11.568,32 e R$ 7.196,77 respectivamente. Tais valores foram 
lançados no livro de apuração ICMS, na rubrica “outros créditos”. 

 
Preliminarmente, entendo que não houve clareza e certeza na 

reclamação tributária. Os documentos anexados aos autos e as explicações do autor 
do procedimento no histórico descrito ficaram confusas e não demonstraram com 
precisão o aproveitamento indevido de crédito do ICMS.

 
Verificando ainda, a 
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58), mas não se manifestou nos autos. 

A julgadora de primeira instância, entendendo que não houve clareza e 
certeza na reclamação tributária e evocando o cerceamento ao direito de defes
conforme estabelece o Art. 28 incisos II da Lei 1.288/01, julga nulo sem análise de 
mérito o auto de infração nº 2010/002268 no valor de R$ 7.196,77(sete mil e cento e 
noventa e seis reais e setenta e sete centavos), submetendo a decisão à apreciação 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais. 

Enviado à Representação Fazendária, esta se manifesta através de seu 
representante legal suscitando a preclusão e nulidade dos atos praticados pelo 
representante do sujeito passivo a partir a peça impugnatória, por não haver 
comprovado nos autos a capacidade processual. 

Pede então o representante fazendário, em suas considerações, para que 
não seja acatada a preliminar de nulidade proferida em primeira instância, 
reformando a decisão, para no mérito, julgar procedente o auto de infração.

Notificado da decisão de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, comparece aos autos o sujeito passivo, através de seu 
representante legal, em que preliminarmente argui a nulidade por falt
certeza na reclamação tributária, tendo em vista os documentos anexados aos autos 
e o histórico descrito pelo autor do procedimento serem confusos e não demonstram 
com precisão o aproveitamento do crédito indevido do ICMS. 

Aduz ainda que houve apenas um destaque indevido de ICMS em uma 
operação isenta e pede que seja negado o provimento da manifestação por ser 
medida de direito e de justiça. 

 

auto de infração em litígio trata-se de aproveitamento de 
de ICMS de mercadorias remetidas para simples demonstração, com 

no Art. 45, inciso XVIII e Art. 30, 31, e 32, todos da Lei nº1287/2001.

O crédito tributário postulado pela Fazenda Pública
operações de entradas das notas fiscais de aquisição 38.865 e 44.439, cujo ICMS 

ado é de R$ 11.568,32 e R$ 7.196,77 respectivamente. Tais valores foram 
lançados no livro de apuração ICMS, na rubrica “outros créditos”. 

Preliminarmente, entendo que não houve clareza e certeza na 
reclamação tributária. Os documentos anexados aos autos e as explicações do autor 
do procedimento no histórico descrito ficaram confusas e não demonstraram com 
precisão o aproveitamento indevido de crédito do ICMS. 

Verificando ainda, a documentação acostada aos autos, tem
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A julgadora de primeira instância, entendendo que não houve clareza e 
certeza na reclamação tributária e evocando o cerceamento ao direito de defesa, 
conforme estabelece o Art. 28 incisos II da Lei 1.288/01, julga nulo sem análise de 
mérito o auto de infração nº 2010/002268 no valor de R$ 7.196,77(sete mil e cento e 
noventa e seis reais e setenta e sete centavos), submetendo a decisão à apreciação 

Enviado à Representação Fazendária, esta se manifesta através de seu 
representante legal suscitando a preclusão e nulidade dos atos praticados pelo 

impugnatória, por não haver 

Pede então o representante fazendário, em suas considerações, para que 
não seja acatada a preliminar de nulidade proferida em primeira instância, 

cedente o auto de infração. 

Notificado da decisão de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, comparece aos autos o sujeito passivo, através de seu 
representante legal, em que preliminarmente argui a nulidade por falta de clareza e 
certeza na reclamação tributária, tendo em vista os documentos anexados aos autos 
e o histórico descrito pelo autor do procedimento serem confusos e não demonstram 

uve apenas um destaque indevido de ICMS em uma 
operação isenta e pede que seja negado o provimento da manifestação por ser 

de aproveitamento de 
tidas para simples demonstração, com 

no Art. 45, inciso XVIII e Art. 30, 31, e 32, todos da Lei nº1287/2001. 

Pública, se referem às 
de aquisição 38.865 e 44.439, cujo ICMS 

ado é de R$ 11.568,32 e R$ 7.196,77 respectivamente. Tais valores foram 
lançados no livro de apuração ICMS, na rubrica “outros créditos”.  

  
Preliminarmente, entendo que não houve clareza e certeza na 

reclamação tributária. Os documentos anexados aos autos e as explicações do autor 
do procedimento no histórico descrito ficaram confusas e não demonstraram com 

da aos autos, tem-se 



 
 

 
                                                                         
 
                                                                          

 

que,  o débito de compensação do crédito refe
lançado no mesmo livro de apuração na rubrica outros débitos, no valor de R$ 
11.586,62 e a respectiva nota fiscal de saídas de nº 342, lançada no livro próp
sem débito do imposto às fls

 
Quanto ao crédito

apuração no valor de R$ 7.196,77,
262 às fls. 15 e seu respectivo lançamento com débito do 
como consta no livro de apuração do ICMS, no resumo das saídas com débito do 
imposto às fls. 04. 

  
Está bem caracterizada

anteriormente, porém em análise de mérito, verifica
crédito tributário, ora pleiteado pela Fazenda Pública. Nestes termos
deve ser reformada a decisão de primeira instância que julgou 
improcedente o auto de infração nº 2010/002268,
imputação que lhe faz no valor de R$ 7.196,77 (sete mil, cento e noventa e seis 
reais e setenta e sete centavos) referente ao campo 4.11. 

 
 

DECISÃO 
 
 
                   Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais,
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração
2010/002268, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
7.196,77 (sete mil, cento e noventa e seis reais e setenta e sete centavos)
ao campo 4.11. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto 
Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Guilherme Trindade Meira Costa, 
Rui José Diel e o represent
Presidiu a sessão de julgamento aos dez dias do mês de novembro de 2015, o 
conselheiro Suzano Lino Marques.

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 
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que,  o débito de compensação do crédito referente a nota fiscal nº 38865, foi 
lançado no mesmo livro de apuração na rubrica outros débitos, no valor de R$ 

e a respectiva nota fiscal de saídas de nº 342, lançada no livro próp
sem débito do imposto às fls. 53. 

ao crédito da nota fiscal de entrada nº 44.439, lançado no livro de 
apuração no valor de R$ 7.196,77, tem a nota fiscal de saída correspondente de nº 
262 às fls. 15 e seu respectivo lançamento com débito do imposto no livro fiscal, 
como consta no livro de apuração do ICMS, no resumo das saídas com débito do 

caracterizada a nulidade do lançamento, conforme citado 
anteriormente, porém em análise de mérito, verifica-se claramente a
crédito tributário, ora pleiteado pela Fazenda Pública. Nestes termos
deve ser reformada a decisão de primeira instância que julgou 
improcedente o auto de infração nº 2010/002268, absolvendo o sujeito passivo
imputação que lhe faz no valor de R$ 7.196,77 (sete mil, cento e noventa e seis 
reais e setenta e sete centavos) referente ao campo 4.11.  

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais,
em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 

julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração
2010/002268, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 

cento e noventa e seis reais e setenta e sete centavos)
articiparam da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto 

ias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Guilherme Trindade Meira Costa, 
Rui José Diel e o representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno. 
Presidiu a sessão de julgamento aos dez dias do mês de novembro de 2015, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de janeiro de 2016

João Alberto Barbosa Dias 
Vice-Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro relator 
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ente a nota fiscal nº 38865, foi 
lançado no mesmo livro de apuração na rubrica outros débitos, no valor de R$ 

e a respectiva nota fiscal de saídas de nº 342, lançada no livro próprio 

44.439, lançado no livro de 
tem a nota fiscal de saída correspondente de nº 

imposto no livro fiscal, 
como consta no livro de apuração do ICMS, no resumo das saídas com débito do 

a nulidade do lançamento, conforme citado 
se claramente a inexistência do 

crédito tributário, ora pleiteado pela Fazenda Pública. Nestes termos, entendo que 
deve ser reformada a decisão de primeira instância que julgou nulo, para julgar 

absolvendo o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 7.196,77 (sete mil, cento e noventa e seis 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 

julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2010/002268, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 

cento e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), referente 
articiparam da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto 

ias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Guilherme Trindade Meira Costa, 
ante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno. 

Presidiu a sessão de julgamento aos dez dias do mês de novembro de 2015, o 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
6. 


