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ACÓRDÃO No: 075/2015 
RECURSO VOLUNTÁRIO No 8.200 
PROCESSO No: 2012/6640/500671 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002814 
RECORRENTE: CAMPELO E SANTOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.407.617-4 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
 
EMENTA  
 
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. 
 
 
RELATÓRIO 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2012/002814, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente ao recolhimento a menor do ICMS. 

 
Foram anexados aos autos, levantamentos fiscais, notas fiscais, cupons 

fiscais, livro de registro de entradas e procuração (fls. 04/560). 
 
A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta, 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
562/570): 

 
“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 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; 
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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 e contrato social (fls.571/575). 
 
A Agência de Atendimento emitiu Declaração de Termo de Juntada (fls. 

576) atestando que os documentos de fls. 19/560 foram juntados ao auto de 
infração somente no dia 22.10.2012. 

 
O processo foi devolvido à autora do procedimento (fls. 577/578) que 

fez juntada de notas fiscais (fls. 580/582) refez os levantamentos de fls.583/587 e 
lavrou termo de aditamento às fls. 588/591, retificando os contextos dos campos 
4.1 e 5.1, as bases de cálculo dos campos 4.8 e 5.8, os percentuais de multa dos 
campos 4.10 e 5.10, os valores originários dos campos 4.11 e 5.11, a infração 
tipificada no campo 5.13 e as penalidades sugeridas nos campos 4.15 e 5.15 da 
peça original. 

 
O contribuinte foi intimado do termo de aditamento por via postal (fls. 

595) comparecendo ao processo para reiterar as alegações feitas em sede de 
impugnação, requerendo o envio dos autos à julgadora de primeira instância (fls. 
597).  
 

A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls.598/600), 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. 576, 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. 595) 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 foram 
refeitos e os lançamentos retificados conforme Termo de 
Aditamento acima referido; que o contribuinte não impugnou o 
mérito deste contencioso, presumindo-se verdadeiras as matérias 
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alegadas pela autora; que os documentos juntados aos autos 
comprovam as alegações formuladas na inicial 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 
2012/002814 CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários tal como lançados no Termo de Aditamento 589, mais acréscimos 
legais. 
 

 Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa 
apresentou recurso voluntário tempestivo (fls. 605/613) 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 ARROS 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 as 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”;  
 
MÉRITO: 
 
“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 
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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 não há como 
prevalecer o auto de infração em que se utiliza como base de 
cálculo do imposto as notas fiscais de entradas, sendo que 
existem os valores reais das vendas; que não é possível entender 
como pode o imposto ser apurado a menor pelas entradas quando 
na verdade deve ser apurado pelas saídas; que o procedimento da 
auditoria está equivocado, devendo ter sido utilizado o 
levantamento específico de mercadorias e por isso não existe 
outra solução para o auto de infração a não ser a sua 
improcedência”. 
  

A Representação Fazendária refutou as razões da defesa em seu 
parecer às fls. 631/638, para ao final, pedir seja confirmada a decisão da sentença 
proferida pela Julgadora Singular.   
 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado, nos termos do 
art. 5°-B da Lei 1.288/01, na pessoa do douto Subpr ocurador que subscreve o 
parecer de fls., adota, na íntegra, a manifestação do nobre Representante 
Fazendário. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Vistos, analisados e discutidos os autos. A exigência do campo 4.11 e 
5.11, são de ICMS normal sobre operações tributadas dadas como isentas nas 
saídas do Emissor de Cupom Fiscal - ECF. 
 

Tem-se nos levantamentos e documentos que embasam a narrativa a 
menção de recolhimento a menor e de saídas com isenção de mercadorias 
tributadas (arroz e feijão) em relação às quais fora concedido o crédito do ICMS 
das entradas.  

 
Segundo informações de rodapé nos levantamentos da autuante, o 

sujeito passivo não se aproveitou em sua apuração mensal dos créditos de ICMS 
das operações anteriores e deu a saída das mercadorias no ECF como isentas.  

 
Nesse caso, deixou de fazer o confronto entre o crédito a que fazia jus 

com o débito resultante da aplicação da margem de lucro dos 20% prevista para o 
ramo de atividade. Quem o fêz foi a autuante em seu levantamento tomando por 
base as notas fiscais de aquisição destes produtos.  

 



Publicado no Diário Oficial no 4.450, de 02 de setembro de 2015 
 
 
 
 

 

5

A defesa alega que o auto de infração informa: 
 

Tratar-se de imposto apurado a menor ou de forma parcial 
enquanto a planilha não aponta nenhum valor como recolhido e 
sim, o valor total que deveria ter sido recolhido, o que constitui-se 
em nulidade por incoerência entre os levantamentos e o histórico 
do auto de infração. 

 
Pediu a nulidade sob o argumento de que a auditoria apurou o imposto 

com base nas entradas sendo que estas não pertenciam ao regime de 
substituição tributária e que não poderiam coexistir as figuras da saída sem débito 
e/ou isentas com o recolhimento a menor do ICMS:  
 

Que a autuante 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 ocorreu no presente caso; que da forma 
descrita a suposta infração – recolhimento a menor-, e a 
informação dos cupons fiscais –isento-, aliado ao argumento 
“relativo as 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. 

 
As premissas invocadas encontram-se nos meandros do art. 35, inciso 

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

CAPÍTULO VIII  
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  

  
Seção I  
Da Constituição e Instrução  
(Redação dada pela Lei no 1.845, de 15/12/2006) 

  
Redação Anterior: (1) Lei 1.288 de 28/12/2001 
Da Instrução 
  
  
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; 
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A ausência de elementos instrutivos do crédito tributário ou a dubiedade 

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

 
In casu, o entendimento pela improcedência seria afirmar que nenhum 

valor é devido à Fazenda Pública quando salta aos olhos o fato da falta de 
pagamento do ICMS das mercadorias tributadas que saíram pelo Emissor de 
Cupom Fiscal sem débito. 

 
Acerca da presente lide há decisões precedentes face a trabalhos 

anteriores idênticos em empresa do mesmo grupo. Por isso, em consenso com os 
demais conselheiros, entendeu-se por bem estender ao voto a faculdade 
estampilhada no art. 54 - A, da Lei 1.288/01:  

 
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 relator, se 
já distribuídos, e do Presidente do COCRE, se ainda 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 aventada pela 
exigência tributária por Auto de Infração e entendimento 
consolidado pelo COCRE. (§ 1º acrescentado pela Lei nº 2.127, de 
12/08/2009).  

 

   ACÓRDÃO Nº. : 083/2014  

PROCESSO Nº. : 2012/6640/500682 
RECURSO VOLUNTÁRIO :  8188 
AUTO DE INFRAÇÃO :  2012 / 002825 
RECORRENTE : CAMPELO E SILVA LTDA 
RECORRIDA :  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
EMENTA : 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. 

 
Quando a matéria fática é descrita com imprecisão, falta de segurança 

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

DECISÃO 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, 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 João Gabriel 
Spicker 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 Rui José Diel, 
Ademar Andrade de Oliveira, João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José 
Wagner Pio de Santana, e Guilherme Trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de 
julgamento ao 1o dia do mês de julho de 2015, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 31 dias do mês de agosto de 2015. 
 
 

 
Suzano Lino Marques 

Presidente 
 

 
Rui José Diel 

Conselheiro relator 
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