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ACÓRDÃO No:  149/2016 
PROCESSO No: 2015/7270/500052 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.569 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/000130 
INTERESSADO:  SUPERMERCADO CONQUISTA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRENTE: 

29.062.362-6 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. NULIDADE – São nulos os 
lançamentos quando lhes faltam clareza, precisão e correlação entre as narrativas e os 
documentos comprobatórios em que se baseiam, conforme inteligência do artigo 35, 
inciso IV, da Lei 1.288/2001, implicando em cerceamento de defesa, conforme art. 28, 
inciso II, da mesma lei. 

 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário através do auto de 
infração nº2015/000130, para reclamar do contribuinte acima qualificado a multa formal, 
por não escriturar no exercício de 2011, os livros de Entradas e de Saídas de 
mercadorias e o ICMS, por diferenças entre saídas registradas e o documentário 
emitido, conforme apurado em levantamento básico do ICMS e Comparativo das 
Saídas Registradas e Documentário Emitido – CSRDE, respectivamente. 

 
Anexaram-se aos autos o Levantamento Básico do ICMS, o Levantamento 

CSRDE, relatório de GIAM, o DIF 2012, cópias do Livro Registro de Entradas e Saídas 
de Mercadorias, registros fiscais de apuração do ICMS e, Registro de Inventário (fls. 
05/48). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração via postal (fls. 49/50)e, 

tempestivamente, apresentou impugnação, com as seguintes alegações (fls. 51/83): 
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Falta de notificação inicial; inobservância aos preceitos quanto ao 
arbitramento; falta de notificação quanto a decisão adotada. Cita 
legislação, doutrina e jurisprudência para sustentar que o trabalho 
fiscal é eivado de vícios que implicam em nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa.  

 
Os autos retornaram à origem para a manifestação quanto as alegações da 

defesa e para que fossem revistos em relação à clareza e precisão da infração dada 
como infringida. 

 
O auditor substituto em sua manifestação (fls. 88/92) sugeriu seja o auto 

julgado NULO e que nova auditoria seja realizada, em razão das infrações não estarem 
descritas de forma clara e precisa. Disse que: 

 
Não consta a intimação ao contribuinte; que nos levantamentos 
não constam a base de cálculo, os demonstrativos dos créditos 
tributários e, que há falhas na elaboração dos trabalhos; quenão 
foram observados os preceitos do art. 35, da Lei 1.288/01, 
principalmente em relação ao § 2º que diz: quando mais de uma 
infração for atribuída ao mesmo sujeito passivo, as exigências 
somente podem ser formuladas no mesmo auto de infração, 
desde que alcancem, de forma individualizada todos os tributos, 
as infrações e os exercícios e sejam apurados pelo mesmo tipo de 
levantamento fiscal. 
 
No presente caso, constam 03 (três) infrações apuradas por 
levantamentos diversos, tendo como exigência Multa Formal, com 
base no levantamento do ICMS, Multa Formal com base no 
Relatório GIAM e, ICMS com base no levantamento básico do 
ICMS e do CSRDE. 
 
Os autos não estão aptos para demonstrar a materialidade do 
ilícito, tampouco para dar sustentabilidade à acusação; que não 
contém em anexo os documentos que apontem com clareza as 
ocorrências apontadas. A acusação carece de mais elementos 
materiais hábeis a demonstrar ou evidenciar satisfatoriamente a 
materialidade do ilícito denunciado. Enfim, entende que os 
elementos de provas carreados aos autos não são suficientes 
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para demonstrar a certeza dos fatos denunciados na inicial, 
impossibilitando o aditamento para sanear as irregularidades 
apontadas. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença às (fls.94/98), aduz que:  
 

A presente autuação formula quatro exigências tributárias, de 
multa Formal e de ICMS, com base em levantamentos fiscais de 
natureza distinta, o que contraria o disposto no parágrafo 2º, do 
art. 35, da Lei nº 2.521/11. 
 
Sendo assim, entendo que os levantamentos não estão de acordo 
com as técnicas de auditoria nem com os requisitos da legislação 
tributária, caracterizando o cerceamento ao direito de defesa do 
contribuinte e a consequente nulidade do auto de infração, nos 
termos do que dispõe o art. 28, inciso II, da Lei nº 1.288/01. 
 

Colacionou a legislação de regência, conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento para declarar NULO o auto de infração por cerceamento ao direito de 
defesa. Submeteu sua decisão ao COCRE. 

 
 Em manifestação de fls. 99/102 o Representante Fazendário diz como 

segue: 
No presente caso, a exigência de multa formal é em três 
contextos, nos campos 4.11, 5.11 e 6.11 e, o ICMS no campo 
7.11. 
 
Existe a nulidade do campo 7.11, pela ausência de demonstrativo 
do crédito tributário e as provas que sustentam a acusação, 
conforme preconiza o artigo 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001. 
 
A presente autuação versa pela falta de escrituração do registro 
de entradas das operações realizadas, conforme narrativas dos 
campos 4.11 e 5.11. No campo 6.11, pela falta de escrituração no 
registro de saída, de operações realizadas. No campo 7.11, pelo 
recolhimento a menor do ICMS em relação ao faturamento obtido.  
 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.767 de 20 de dezembro de 2016 
 
 
 
 
 
                                                                 
                                                                                  Contencioso Administ rativo-Tributário 
 

 
Pág 4/9 

 
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 
 

 

Contrapondo os argumentos do auditor substituto e do julgador, 
apontamos que a base para as exigências fiscais estão no próprio 
DIF do ano base de 2011, conforme fls. 9/11 do auto.  
 
Nas exigências fiscais dos campos 4.11, 5.11 e 6.11, referente ao 
período de 01-01-2011 à 31-12-2011, houve entradas e saídas de 
mercadorias registradas pela recorrente no DIF mas não no 
SPED. Além do mais, a recorrente não fez a juntada dos livros de 
entrada e saída manual, que seriam as provas cabais para 
solucionar a lide. 
 
Do exposto, esta Representação Fazendária pede pela 
PROCEDÊNCIA do auto de infração em relação aos campos 4.11, 
5.11 e 6.11.  E que seja NULO o campo 7.11. 

 
Notificado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 

sujeito passivo quedou-se silente.   
 

É o relatório. 
 

 
VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos. A Fazenda Pública reclamamulta formal pela 
não escrituração, no exercício de 2011, dos livros fiscais de Entradas e de Saídas de 
mercadorias e, o ICMS, por diferenças entre saídas registradas e o documentário 
emitido, conforme apurado em levantamento básico do ICMS e Comparativo das 
Saídas Registradas e Documentário Emitido – CSRDE, respectivamente. 

 
Em atendimento a solicitação da instância julgadora o auditor substituto em 

sua manifestação (fls.88/92) sugeriu seja o auto julgado NULO e que nova auditoria 
seja realizada, em razão das infrações não estarem descritas de forma clara e precisa. 
Disse que“os autos não estão aptos para demonstrar a materialidade do ilícito, 
tampouco para dar sustentabilidade à acusação; que não contém em anexo os 
documentos que apontem com clareza as ocorrências apontadas. A acusação carece 
de mais elementos materiais hábeis a demonstrar ou evidenciar satisfatoriamente a 
materialidade do ilícito denunciado. Enfim, entende que os elementos de provas 
carreados aos autos não são suficientes para demonstrar a certeza dos fatos 
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denunciados na inicial, impossibilitando o aditamento para sanear as irregularidades 
apontadas”. 

 
O julgador de primeira instância entendeu que os levantamentos não estão 

de acordo com as técnicas de auditoria nem com os requisitos da legislação tributária, 
caracterizando o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte e a consequente 
nulidade do auto de infração, nos termos do que dispõe o art. 28, inciso II, da Lei nº 
1.288/01. 

 
O Representante Fazendário disse que “há a nulidade do campo 7.11, pela 

ausência de demonstrativo do crédito tributário e as provas que sustentam a acusação, 
conforme preconiza o artigo 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001. Quanto às exigências 
fiscais dos campos 4.11, 5.11 e 6.11, referente ao período de 01-01-2011 à 31-12-2011, 
houve entradas e saídas de mercadorias registradas pela recorrente no DIF mas não no 
SPED. Além do mais, a recorrente não fez a juntada dos livros de entrada e saída 
manual, que seriam as provas cabais para solucionar a lide. Esta Representação 
Fazendária pede pela PROCEDÊNCIA do auto de infração em relação aos campos 
4.11, 5.11 e 6.11.  E que seja NULO o campo 7.11”. 

 
Nos contextos 4 e 5 o sujeito passivo foi autuado com multa formal por não 

escriturar no Livro Próprio (Registro de Entradas), suas aquisições de mercadorias 
referentes ao exercício de 2011. As bases de cálculos, no valor de R$ 2.473.771,49 
para a exigência do campo 4.11 e, de R$ 1.487.023,24 para a exigência do campo 
5.11, constam do levantamento básico do ICMS (fls. 05) e foram extraídas do DIF de 
2012, ano base de 2011 (fs. 09/10). 

 
No contexto 6, a autuação também é de multa formal pelo não registro em 

livro próprio, de saídas de mercadorias, com base nas informações do Documento de 
Informações Fiscais –DIF. 

 
Ainda em relação ao campo 7, a Representação Fazendária pontifica (sic) 

Existe a nulidade do campo 7.11, pela ausência de demonstrativo do crédito tributário e 
as provas que sustentam a acusação, conforme preconiza o artigo 35, inciso IV, da Lei 
1.288/2001. 

 
A autoridade lançadora juntou espelhos dos respectivos livros de entradas no 

formato digital – EFD/SPED FISCAL, todos em branco. 
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Ora! Se o autuante capturou o volume de entradas e de saídas do sujeito 
passivo em documentos de informação por ele entregues ao fisco é razoável admitir 
que há registros em livros que para tal serviram de base. 

 
Ainda que a Escrituração Fiscal Digital - EFD tenha se tornado obrigatória à 

partir de janeiro de 2011, denota-se que os documentos de informação preenchidos 
pelo sujeito passivo tem origem em escrita fiscal, ainda que em formato que não o 
digital. Dispõe o RICMS, aprovado pelo Dec. 2.912/06: 

 

DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED 

(Redação dada pelo Decreto 3.519, de 15.10.08). 

  
Art. 384-A. O Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 
instituído pelo Decreto Federal 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e 
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é um 
instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, 
armazenamento e autenticação de livros e documentos que 
integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das 
sociedades empresárias, mediante fluxo único, computadorizado, 
de informações. (Redação dada pelo Decreto 3.519, de 15.10.08) 

(...);  

Seção I 

Da Escrituração Fiscal Digital 

(Redação dada pelo Decreto 3.519, de 15.10.08).  

Art. 384-C. A Escrituração Fiscal Digital – EFD, instituída pelo 
Ajuste SINIEF 2, de 3 de abril de 2009, é constituída em arquivo 
digital, composto pelo conjunto de escrituração de documentos 
fiscais e de outras informações de interesse do fisco, bem assim 
no registro de apuração do ICMS referente às operações e 
prestações praticadas pelo contribuinte. (Redação dada pelo 
Decreto 5.060 de 09.06.14). 
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(...);  

§2o O contribuinte é obrigado a escriturar e a prestar informações 
fiscais em arquivo digital, referente à totalidade das operações e 
das prestações efetuadas, nos moldes da legislação específica. 
(Redação dada pelo Decreto 5.060 de 09.06.14). 

Art. 384-E. A Escrituração Fiscal Digital é de uso obrigatório, a 
partir de 1o de janeiro de 2011, para os contribuintes do ICMS 
inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado. (Redação dada 
pelo Decreto 5.060 de 09.06.14). 

No compulsar dos autos têm-se que o autuante respalda sua autuação 
apenas no Documento de Informações Fiscais – DIF que, como diz o próprio nome é de 
mera informação sobre aquisições e operações de saídas sem, se prestar, 
efetivamente, como documento fiscal mas como fonte de informação capaz de apontar 
indícios de irregularidades. 

 
Os documentos fiscais com valor probante são as notas fiscais de entradas e 

de saídas que não foram juntadas. 
 
É como disse o substituto do autor em sua manifestação às fls. 88/92 (sic) 

Os autos não estão aptos para demonstrar a materialidade do ilícito, tampouco para dar 
sustentabilidade à acusação; não contém em anexo os documentos que apontem com 
clareza as ocorrências apontadas. A acusação carece de mais elementos materiais 
hábeis a demonstrar ou evidenciar satisfatoriamente a materialidade do ilícito 
denunciado. 

 
A ausência de elementos instrutivos do crédito tributário tende a caracterizar 

cerceamento de defesa. Por isso, a decisão pela nulidade tendo como causa o 
cerceamento de defesa pode ser uma saída viável para oportunizar a revisão de ofício 
e novo lançamento quando, inequivocamente, há motivação.  

 
Quando a matéria fática for 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 imprecisões 
verificadas.  
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Por isso, a decisão pela nulidade é uma saída viável para oportunizar a 
revisão de ofício e novo lançamento, caso haja, de fato, motivação. 
 

Desta forma, pugno pela manutenção da sentença singular que assentou a 
NULIDADE. 

 
É como voto. 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração no 2015/000130 e extinto o 
processo sem análise de mérito. O Senhor Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual e solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria, 
conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias, Paloma 
Arruda Ferreira Pincinato, Regina Alves Pinto e Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a 
sessão de julgamento aos dezesseis dias do mês de novembro de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos quinze dias do mês de dezembro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 
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