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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 064/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.187
PROCESSO No: 2012/6640/500678
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002821
RECORRENTE: CAMPELO E SILVA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.397.379-2
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. AUDITORIA. FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO NA DESCRIÇÃO 
DA INFRAÇÃO. NULIDADE – A qualificação da infração cometida não condiz com o 
fato infringente descrito no lançamento fiscal. Assim, equívocos praticados pela 
fiscalização no enquadramento da infração constatada maculam a imposição 
tributária e conduzem à sua nulidade.

RELATÓRIO

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2012/002821, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente ao ICMS apurado a menor.

Foram anexados aos autos os levantamentos fiscais, notas fiscais, 
cupons fiscais, livros de registro de entradas e procuração (fls. 04/2007).

A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta, 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
2009/2017):

Que a legislação estadual exige que o auto deverá conter todos os 
demonstrativos e documentos; que no presente caso denota-se que 
o processo administrativo não se encontra com os documentos 
comprobatórios dos fatos, notadamente as notas fiscais, tendo em 
vista que até 23/10/2012, constava do processo administrativo 
somente o auto de infração e o levantamento, e estavam ausentes as 
cópias das notas fiscais embasadoras do levantamento; que a 
ausência dos documentos dificulta o devido processo legal, pois 
impede o contribuinte de ter o correto conhecimento do contexto do 



Publicado no Diário Oficial no 4.327, de 2 de março de 2015

2

processo para compreender do que é acusado e de preparar 
adequada impugnação ao auto de infração; que a ausência dos 
documentos ou a juntada mais de vinte dias após a intimação do 
contribuinte, depura-se que estamos diante de cerceamento a 
defesa, o que acarreta nulidade; que convém seja sanado tal vício, 
determinando a juntada dos documentos e, caso já tenha sido 
efetuado, que seja providenciada nova intimação ao contribuinte para 
que tenha conhecimento dos documentos, lhe assegurando o prazo 
de trinta dias para a apresentação de impugnação ao auto de 
infração; que os recursos em processos administrativos tributários 
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, o que autoriza a 
expedição de certidão positivo com efeitos de negativa, consoante 
disposição do art. 206 do CTN.

Fez juntada de procuração (fls. 2018).

A Agência de Atendimento emitiu Declaração de Termo de Juntada (fls. 
2.019) atestando que os documentos de fls. 72/2007 foram juntados ao auto de 
infração somente no dia 22/10/2012.

O processo foi devolvido à autora do procedimento (fls. 2020) que refez 
os levantamentos elaborados (fls. 2022/2040) e lavrou termo de aditamento às fls. 
2.041/2.044 retificando os contextos descritos nos campos 4.1, 5.1 e 6.1, as bases 
de cálculos informadas nos campos 4.8, 5.8 e 6.8, os percentuais de multa 
propostos nos campos 4.10, 5.10 e 6.10, os valores originários lançados nos 
campos 4.11, 5.11 e 6.11 e as penalidades sugeridas nos campos 4.15, 5.15 e 6.15 
do auto.

O contribuinte foi intimado do termo de aditamento por via postal (fls. 
2050) comparecendo ao processo para “reiterar as alegações feitas em sede de 
impugnação, requerendo o envio dos autos à julgadora de primeira instância” (fls. 
2052).

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls.2053/2055, aduz:

Que preliminarmente, de fato, quando da primeira intimação, estava 
caracterizado o cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista 
que os documentos comprobatórios dos fatos somente foram 
anexados aos autos em 22/10/2012, conforme Declaração de Termo 
de Juntada às fls. 2019, ou seja, três dias antes do vencimento do 
prazo para apresentação da impugnação; que tal vício foi sanado 
com a renovação da intimação ao sujeito passivo (fls. 2050), 
concedendo-lhe integralmente o prazo de trinta dias para pagamento 
ou impugnação, abrindo-lhe vista de todos os documentos anexados 
aos autos, afastando o cerceamento ao direito de defesa a princípio 
constatado; que a suspensão da exigibilidade é garantida ao 
contribuinte até decisão final transitada em julgado do processo 
administrativo fiscal, independentemente de solicitação do sujeito 
passivo; que os levantamentos das notas fiscais que deram 
sustentação ao auto de infração foram refeitos e os lançamentos 
foram retificados através de termo de aditamento e o contribuinte não 
impugnou o mérito deste contencioso, presumindo-se verdadeiras as 
matérias alegadas pela autora do procedimento; que os documentos 
juntados aos autos comprovam as alegações formuladas na inicial 
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com as correções do aditivo, onde se verifica a apuração a menor do 
imposto devido.

Diante do exposto, julga procedente o auto de infração nº 2012/002821 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de: 
Campo 4.11 do termo de aditamento às fls. 2042 – no valor R$ 5.874,04 (cinco mil, 
oitocentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), com a penalidade do campo 
4.15 do aditivo, mais acréscimos legais; Campo 5.11 do aditivo às fls. 2043 – no
valor de R$ 18.631,90 (dezoito mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa 
centavos), com a penalidade do campo 5.15 do termo, mais acréscimos legais; e 
Campo 6.11 do termo às fls. 2.044 – no valor de R$ 17.370,81 (dezessete mil, 
trezentos e setenta reais e oitenta e um centavos), com a penalidade do campo 6.15 
do aditamento, mais acréscimos legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo (fls. 2061/2069) a este Conselho, com as seguintes 
alegações:

Que a técnica fiscal utilizada fixou a premissa de apurar os valores 
com base nas entradas de mercadorias, ao invés de utilizar-se das 
saídas; que as informações fiscais das mercadorias ARROZ E 
FEIJÃO são de pleno conhecimento da autuante, que, por decisão 
própria, preferiu valer-se das notas fiscais de entradas ao invés de 
considerar os cupons fiscais de saída; que se a mercadoria foi 
lançada no Cupom Fiscal como isento, então, o respectivo ICMS não 
foi recolhido; que somente seria enquadrável como “recolhimento a 
menor” caso fosse promovida a tributação parcial, fato este que não 
ocorre no presente caso; que da forma descrita a suposta infração –
recolhimento a menor, e a informação dos cupons fiscais – isento, 
aliado ao argumento “relativo às entradas de mercadorias”, chega-se 
a conclusão de que a descrição adotada no lançamento não se 
revela em consonância com o art. 35, I, c, da lei de regência do 
processo administrativo tributário; que o histórico utilizado pela 
autuante assevera que o imposto foi apurado a menor, o que 
consiste dizer que o contribuinte fez a apuração do ICMS referente a 
estes produtos de forma parcial, ao passo que, quando analisamos 
os levantamentos anexados aos autos, o equivoco se repete, pois diz 
em suas observações de rodapé “diferença de ICMS a recolher”, 
porem a realidade demonstrada na planilha do levantamento é outra, 
pois não apresenta um valor que foi apurado a menor, mas sim o 
valor total que supostamente deverá ser recolhido na operação, 
assim sendo temos outra nulidade do auto de infração em questão, 
por incoerência entre os levantamentos e o histórico do auto de 
infração, neste caso pode-se dizer que o auto de infração é nulo; que 
a autoridade autuante equivocou-se quando tomou como base as 
notas fiscais de entradas para arbitrar a base de cálculo do imposto, 
quando na verdade deveria ter lançado mão dos valores registrados 
como vendas nos cupons, pois os mesmos retratam a verdade sobre 
o valor da venda, pois utilizando como base o valor da nota fiscal de 
entrada acrescida do valor adicionado foge da realidade praticada 
pelo contribuinte, uma vez que a margem de lucro do supermercado 
para os produtos em questão não chegam ao índice utilizado pela 
auditora para arbitrar o valor a ser tributado desta forma estará o 
recorrente pagando tributo acima do estipulado na legislação; que os 
cupons fiscais forma lançados como isentos, conforme documentos 
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já anexados pela autuante e agora reforçados pelo contribuinte;  que 
o entendimento tributário de isenção do feijão decorre de previsão 
existente na Lei nº 1.875/07, que trata da redução da base de 
calculo, isenção e crédito presumido; que o auto de infração deverá 
ser julgado improcedente pois, quando da sua lavratura sequer foi 
verificado qual a situação tributária dos produtos alvos da autuação; 
que o procedimento utilizado para a lavratura do auto de infração 
está equivocado, neste caso o levantamento correto seria o 
levantamento especifico de mercadorias, desta forma não existe 
outra solução para o auto de infração em questão a não ser a 
declaração de sua improcedência.

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 2098/2105, pede que 
seja confirmada a decisão da sentença proferida pela julgadora singular.

Foi emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls. 2106), em 
conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota a 
manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 
autos à origem para providências legais.

VOTO

O auto de infração em análise refere-se ao ICMS apurado a menor.

Visto, analisado e discutido o presente processo, denota-se que razão 
assiste ao sujeito passivo, uma vez que em análise ao histórico do auto de infração, 
podemos constatar que o mesmo está confuso, não apresentando uma descrição 
clara e precisa do ilícito cometido pelo sujeito passivo. Vejamos a descrição do 
histórico utilizado para exigir o ICMS substituição tributária nos três exercícios:

Deixou de recolher o ICMS no valor de (...), referente ao ICMS 
apurado a menor, relativo às entradas de mercadorias 
(ARROZ/FEIJÃO), produtos da cesta básica, no período de (...), 
conforme Levantamento Especial e cópias dos Livros de Entradas de 
Notas Fiscais, anexas.

Em seu histórico o auditor descreve a infração como “...deixou de recolher 
o ICMS no valor de (...), referente ao ICMS apurado a menor, relativo às entradas de 
mercadorias...”.

Ocorre que, ao apurar os valores, para constituir o lançamento do referido 
crédito tributário, o auditor utilizou-se das entradas de mercadorias (com a adição de 
margem de lucro), ao invés de utilizar-se das saídas, mesmo tendo conhecimento 
das informações fiscais das mercadorias ARROZ e FEIJÃO.

E ainda, anexou aos autos cópias de cupons fiscais, onde verifica-se a 
informação de venda de ARROZ e FEIJÃO, com as respectivas formas de tributação 
“I”, que significa “isento”. Ora, se a mercadoria foi lançada no Cupom Fiscal como 
isenta, então, o respectivo ICMS não foi recolhido.
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Nesse diapasão, somente seria enquadrável como “recolhimento a 
menor” caso fosse promovida a tributação parcial, fato este que não ocorreu no 
presente caso.

Conforme o acima narrado torna-se difícil ou quase impossível a 
compreensão do fato ocorrido, devendo, portanto o auto de infração ser julgado 
nulo, pois não atende o disposto no art. 35, inciso I, alínea “c”, da Lei 1.288/2001, a 
saber:

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.

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 
já tem decisões sobre o assunto:

ICMS. AUDITORIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DE 
OFÍCIO. PROCESSUAL – O procedimento de auditoria utilizado 
pelo autuante é inadequado para fins de apuração de fruição 
irregular de benefício fiscal. A qualificação da infração cometida não 
condiz com o fato infringente descrito no lançamento fiscal. Assim, 
equívocos praticados pela fiscalização no enquadramento da 
infração constatada maculam a imposição tributária e conduzem à 
sua nulidade. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. NEGADO 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 
(Acórdão 22/2012, rel. Deides Ferreira Lopes, j. 23.02.12).

Por todo o exposto, tem-se que a ocorrência dos equívocos destacados 
vicia a constituição do crédito tributário efetuada pelo Fisco.

Portanto, decido pela reforma da decisão de primeira instância, e julgo
pela nulidade do auto de infração nº 2012/002821.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do auto de infração por falta de clareza 
e precisão na descrição da reclamação tributária, ferindo o art. 35, inciso I, alínea c, 
da Lei 1.288/2001, arguida pelo sujeito passivo e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. Os Senhores Adriano Guinzelli e Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. O representante fazendário pediu o refazimento dos trabalhos de 
auditoria conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Rui José Diel, 
José Wagner Pio de Santana, João Alberto Barbosa Dias, Valcy Barboza Ribeiro e 
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Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento aos 08 dias do mês 
de dezembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2015.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Kellen C. S. Pedreira do Vale
Conselheira Relatora


