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EMENTA 
 
 

ICMS. OPERAÇÕES 
CUPOM FISCAL – É nulo o auto de infração quando lhe 
correlação entre o histórico e documentos comprobatórios
e, de acordo com o caso concreto, é facultada a adoção do procedimento previsto 
no art. 54-A da Lei 1.288/2001
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário 
de infração nº 2012/003155, em desfavor do contribuinte qualificado na peça 
inaugural, referente ao ICMS apurado a menor, relativo a entradas de mercadorias 
(carne). 

 
Foram anexados 

livros de registros de entradas e documentos auxiliares de notas fiscais (fls. 04 
303). 

 
O sujeito passivo compareceu aos

impugnação com as seguintes alegações (fls. 308 
 

Que em face da interposição da presente defesa, a exigibilidadedo 
tributo e das multas aplicadas devem necessariamente permanecer 
suspensa, sendo vedada sua inscrição em dívida ativa; que o 
demonstrativo elabor
discriminando
configurar a infração cometida; que a fiscal auferiu valores aleatórios 
e não observou a existência do pagamento do ICMS das notas 
fiscais des
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SECRETARIA DA FAZENDA 
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040/2015 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.316 

2012/6640/500721 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003155 

J & N SUPERMERCADOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.797-6 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

OPERAÇÕES TRIBUTADAS INDICADAS COM
É nulo o auto de infração quando lhe faltam clareza, precisão e 

correlação entre o histórico e documentos comprobatórios da reclamação tributária
e, de acordo com o caso concreto, é facultada a adoção do procedimento previsto 

A da Lei 1.288/2001. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário 
2012/003155, em desfavor do contribuinte qualificado na peça 

inaugural, referente ao ICMS apurado a menor, relativo a entradas de mercadorias 

Foram anexados aos autos levantamentos, cupons fiscais, notas fiscais, 
livros de registros de entradas e documentos auxiliares de notas fiscais (fls. 04 

O sujeito passivo compareceu aos autos e apresentou
com as seguintes alegações (fls. 308 a 311): 

Que em face da interposição da presente defesa, a exigibilidadedo 
tributo e das multas aplicadas devem necessariamente permanecer 
suspensa, sendo vedada sua inscrição em dívida ativa; que o 
demonstrativo elaborado deveria relacionar todas as notas fiscais, 
discriminando-as uma a uma, sendo tal requisito indispensável para 
configurar a infração cometida; que a fiscal auferiu valores aleatórios 
e não observou a existência do pagamento do ICMS das notas 
fiscais descritas; que o ICMS das notas descritas foram devidamente 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

J & N SUPERMERCADOS LTDA – ME 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

COMO ISENTAS NO 
faltam clareza, precisão e 
da reclamação tributária, 

e, de acordo com o caso concreto, é facultada a adoção do procedimento previsto 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/003155, em desfavor do contribuinte qualificado na peça 

inaugural, referente ao ICMS apurado a menor, relativo a entradas de mercadorias 

aos autos levantamentos, cupons fiscais, notas fiscais, 
livros de registros de entradas e documentos auxiliares de notas fiscais (fls. 04 a 

e apresentou, tempestivamente, 

Que em face da interposição da presente defesa, a exigibilidadedo 
tributo e das multas aplicadas devem necessariamente permanecer 
suspensa, sendo vedada sua inscrição em dívida ativa; que o 

ado deveria relacionar todas as notas fiscais, 
as uma a uma, sendo tal requisito indispensável para 

configurar a infração cometida; que a fiscal auferiu valores aleatórios 
e não observou a existência do pagamento do ICMS das notas 

critas; que o ICMS das notas descritas foram devidamente 
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recolhidos, não podendo ter sido incurso no levantamento efetuado; 
que discorda da exigência indevida em função da inexistência 
absoluta de levantamento da conta fornecedores no que tange à 
análise do saldo; que é inaceitável considerar um passivo fictício, se 
a conta referente ao fornecedor ainda não foi paga; que todas as 
operações foram devidamente escrituradas em livro próprio; que as 
multas aplicadas têm caráter confiscatório. 
 

Fez juntada de documento de identificação e alteração contratual (fls. 312 
a 316). 

 
O processo foi devolvido à autora do procedimento, (fls. 317), que refez 

os levantamentos, (fls. 319 a 327), fez juntada de notas fiscais, (fls. 328 a 358) e 
lavrou termo de aditamento às fls. 359 a 361, retificando os contextos descritos nos 
campos 4.1 e 5.1, as bases de cálculos informadas nos campos 4.8 e 5.8, os valores 
originários lançados nos campos 4.11 e 5.11 e as infrações tipificadas nos campos 
4.13 e 5.13 do auto. 

 
O contribuinte foi intimado do termo de aditamento por edital, (fls. 368), 

mas não compareceu aos autos. 
 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 370 a 372, aduz: 
 

A suspensão da exigibilidade é garantida ao contribuinte até decisão 
final transitada em julgado do processo administrativo fiscal, 
independentemente de solicitação do sujeito passivo. As multas 
aplicadas não possuem caráter confiscatório, mas sim de penalidade 
pela omissão nas vendas e por descumprimento de obrigações 
acessórias e estão previstas na legislação tributária estadual, sendo 
assim foram negadas as preliminares de nulidade. 
 
Em relação à criação dos campos 5.1 a 5.15 através de termo de 
aditamento, entende não ser possível por estar em desacordo com o 
que determina a Lei nº 1.288/01 
 
No mérito enfatiza que os demonstrativos anexados aos autos 
relacionam todas as notas fiscais, discriminando-as uma a uma. Os 
equívocos cometidos na elaboração dos levantamentos foram 
corrigidos, os demonstrativos foram refeitos e os lançamentos foram 
retificados através de termo de aditamento do qual a autuada foi 
devidamente intimada, mas não se manifestou. 

 
Diante do exposto, julgou procedente em parte o auto de infração nº 

2012/003155, condenando a autuada ao pagamento do crédito tributário: 
 
Campo 4.11 do termo de aditamento às fls. 359 – no valor R$ 27,23 (vinte 

e sete reais e vinte e três centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais os 
acréscimos legais e declarando nulo sem julgamento de mérito o crédito tributário: 

 
Campo 5.11 do termo de aditivo às fls. 360 – no valor de R$ 4.135,62 

(quatro mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos). 
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Intimado da decisão proferida em primeira instancia, não foi apresentado 
recurso voluntário pelo sujeito passivo. 

 
A Representação Fazendária, em Reexame necessário, fls. 373, 

manifestou-se pela confirmação da decisão da sentença proferida pela julgadora 
singular. 

 
Em cumprimento à nova redação dada pela Lei nº 1.288/2011, em 

conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001 o processo foi remetido à 
Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, foi emitido parecer pelo Procurador do 
Estado, (fls. 384), onde adota a manifestação exposta pelo Representante 
Fazendário e determina o retorno dos autos à origem para providências legais. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
Vistos, analisados e discutidos os autos. As exigências dos campos 4.11, 

e 5.11 são de ICMS normal sobre operações tributadas dadas como isentas nas 
saídas do Emissor de Cupom Fiscal – ECF. 

 
Têm-se nos levantamentos e documentos que embasam a narrativa a 

menção de recolhimento a menor e de saídas com isenção de mercadorias 
tributadas em relação às quais fora concedido o crédito do ICMS das entradas. Tal 
fato serviu para a defesa pedir a improcedência sob o argumento de que a exigência 
era de ICMS sobre as entradas sendo que estas não pertenciam ao regime de 
substituição tributária. Verberou-se que não poderiam coexistir as figuras da saída 
sem débito e/ou isentas com o recolhimento a menor do ICMS. 

 
As premissas do voto pela nulidade encontram-se amparo no art. 35, 

inciso I, alínea “c”, da Lei 1.288/01, in verbis: 
 

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. 
 

Nessa direção, somente a narração clara, objetiva e segura dos fatos e o 
conjunto dos documentos fiscais que deram origem aos cálculos constantes das 
planilhas juntadas aos autos, permitiriam o convencimento das ocorrências descritas 
na inicial. 

 
A ausência de elementos instrutivos do crédito tributário ou a dubiedade 

em seu lançamento tendem a caracterizar imprecisão. Por isso, a decisão pela 
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nulidade tendo-a como causa é uma saída viável para oportunizar a revisão de ofício 
e novo lançamento quando, inequivocamente, há motivação. 

 
A presença das precitadas inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à 

nulidade do lançamento por defeito de estrutura e vício formal estampada, como já 
dito, pela divergência entre os elementos que compõem a peça básica e todos os 
documentos que serviram de provas na sustentação do feito, cuja harmonia é 
indispensável à correta configuração desse ato jurídico-administrativo 

 
A matéria constante dos autos, por tratar de fatos semelhantes já 

consolidados por esta corte, a pedido deste conselheiro relator e acatado pelos 
demais membros, foi adotado o rito processual previsto no art. 54-A, da Lei 
1.288/2001, que trata dos atos repetitivos, confirmando em reexame necessário, a 
decisão singular que julgou nulo o auto de infração sem análise de mérito. 

 
Diante do vasto precedente supramencionado, insta transcrever o 

disposto no art. 54-A, § 1º, da Lei 1.288/2001: 
 

Art. 54-A. Os Recursos Voluntários e Reexames Necessários 
repetitivos devem receber a mesma decisão dos anteriormente 
julgados, a critério dos Conselheiros, depois de ouvido o rel ator, 
se já distribuídos, e do Presidente do COCRE, se ai nda não 
distribuídos . (Art. 54-A acrescentado pela Lei nº 2.127, de 
12/08/2009). (grifo nosso) 
 
§ 1º Consideram-se Recursos Voluntários e Reexames 
Necessários repetitivos os que tratem da mesma tese  de defesa 
relativa à mesma matéria de fato ou de direito aven tada pela 
exigência tributária por Auto de Infração e entendi mento 
consolidado pelo COCRE.  (§ 1º acrescentado pela Lei nº 2.127, de 
12/08/2009). 

 
Neste sentido, tem se posicionado o Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais do Estado do Tocantins em casos análogos, vejamos: 
 

“ICMS. OPERAÇÕES TRIBUTADAS INDICADAS COMO ISENTAS 
NO CUPOM FISCAL – É nulo o auto de infração quando lhe faltam 
clareza, precisão e correlação entre o histórico e documentos 
comprobatórios da reclamação tributária.” (ACÓRDÃO Nº: 081/2014) 
 
“ICMS. OPERAÇÕES TRIBUTADAS INDICADAS COMO ISENTAS 
NO CUPOM FISCAL – É nulo o auto de infração quando lhe faltam 
clareza, precisão e correlação entre o histórico e documentos 
comprobatórios da reclamação tributária.” (ACÓRDÃO Nº: 082/2014) 
 
“ICMS. OPERAÇÕES TRIBUTADAS INDICADAS COMO ISENTAS 
NO CUPOM FISCAL – É nulo o auto de infração quando lhe faltam 
clareza, precisão e correlação entre o histórico e documentos 
comprobatórios da reclamação tributária.” (ACÓRDÃO Nº: 083/2014) 

 
Quando a matéria fática é descrita com imprecisão, por suposição, falta 

de segurança ou precariamente consubstanciada, cabe à Fazenda Pública, em nova 
investida, reavaliar suas pretensões e viabilizá-las mediante a correção das falhas 
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verificadas. Com estas razões, deixo de apreciar o mérito e pugno pela nulidade do 
feito. 

 
Desta forma, entendo que deve ser reformada a decisão de primeira 

instância para que seja julgado nulo o auto de infração, por não haver correlação 
entre o histórico da infração cometida com os dispositivos legais infringidos e o 
levantamento e extinto o processo sem julgamento de mérito. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, em reexame necessário e na conformidade do art. 54-A da Lei 
1.288/2001, reformar a decisão de primeira instância que julgou procedente em 
parte, para julgar nulo o auto de infração no 2012/003155 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública e pede o refazimento dos trabalhos de 
auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Luiz Carlos Vieira, Valcy 
Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira, João Gonçalo dos Santos e Luiz 
Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 09 dias do mês de 
fevereiro de 2015, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 


