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ACÓRDÃO No 

         
 036/2016 

PROCESSO No:  2015/7270/500054 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2015/000132 
REEXAME NECESSARIO No:  3.479 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO:  SUPERMERCADO CONQUISTA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:  29.062.362-6 

 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. NULIDADE – 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 2015/000132, para reclamar do contribuinte acima qualificado a multa formal 
por não escriturar no exercício de 2013os livros de Entradas e Saídas de mercadorias e 
o ICMS por diferenças em 2013 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 que indica o valor 

exigido no campo 4.11 e o Levantamento CSRDE que indica as exigência dos campos 
5.11 e 6.11 cópias da EFD e relatório GIAM de 2013. 
 

A autuada foi intimada do auto de infração via postal (fls. 44)e, 
tempestivamente,apresentou impugnação, com as seguintes alegações (fls. 45/72): 

 
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.  

 
Fez juntada de procuração e contrato social (fls. 74/77). 
 
O julgador de primeira instância, em sentença às (fls.79/84), aduz que:  
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A presente autuação formula três 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. 
 

Colacionou a legislação de regência e disse estar caracterizada a nulidade 
por cerceamento ao direito de defesa. Julgou NULO o auto de infração 2015//000132, 
sem análise de mérito, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe fazem os 
três lançamentos. Submeteu sua decisão ao COCRE. 

 
 Em manifestação de fls. 82/84 o Representante Fazendário endossa na 

íntegra as convicções do sentenciante e recomenda manter a sentença tal como 
exarada. 

 
Notificado da Sentença de 1ª instância e do parecer da REFAZ o sujeito 

passivo quedou-se silente.   
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos os autos. Trata-se de multa formal por não 
escriturar, no exercício de 2013, os livros de Entradas e Saídas de mercadorias e, de 
exigência do ICMS por diferenças, em 2013, entre saídas registradas e o documentário 
emitido, conforme apurado em levantamento básico do ICMS e Comparativo das 
Saídas Registradas e Documentário Emitido – CSRDE, respectivamente. 

 
Tem-se nos autos o Levantamento Básico do ICMS que indica o valor 

exigido no campo 4.11 e o Levantamento CSRDE que indica as exigências dos campos 
5.11 e 6.1, bem como, as cópias da EFD e relatório GIAM de 2013. 

 
O julgador de primeira instância disse que a autuação formula três 

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. Por essa razão, julgou nulo o auto de infração. 

 
Juntaram-se aos autos os espelhos eletrônicos da EFD, do DIF e GIAMs, 

todos zerados para o ano base de 2013. No campo 6.11 exige-se ICMS com base em 
documentário emitido sem que haja, no entanto, uma relação, descrição ou juntada 
dessas notas fiscais. Não se tem a compreensão do trabalho fiscal realizado como 
também não se tem informações se a empresa encontrava-se em atividade em 2013. 

 
Na verdade, temos informações com sinais invertidos, antagônicas entre si. 

O contribuinte foi autuado por ter deixado de escriturar os livros da Escrituração Fiscal 
Digital – EFD, ao passo em que se fizeram levantamentos fiscais que, à rigor, só podem 
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ser elaborados com base em registros fiscais, quais sejam, o Levantamento da conta 
gráfica (básico do ICMS) e o Comparativo das Saídas Registradas com o Documentário 
emitido (CSRDE). De onde foram extraídas tais informações? Como se chegou ao 
quantum da reclamação? A não entrega da EFD não seria caso apenas de 
descumprimento de obrigação acessória? 
 

A Lei 1.288/01 textualiza: 
 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
(...); 
 
II – com cerceamento de defesa; 
 
Art.35. O auto de infração: 
 
(...); 
 
IV - Contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e os 
documentos dos fatos em que se fundamentar. 

 
A ausência de elementos instrutivos precariza o crédito tributário e, via de 

consequência, caracteriza cerceamento de defesa. Ou seja, quando a matéria fática for 
descrita com imprecisão, falta de segurança ou precariamente consubstanciada torna-
se inepta para representar as legítimas pretensões da Fazenda Pública.  

 
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, para além das convicções do julgador singular que assentou a 
nulidade pelo fato de o auto de infração encartar reclamações com base em 
levantamentos fiscais de natureza distinta entendo, inclusive, estar caracterizado o 
cerceamento de defesa, razão pela qual, voto também pela NULIDADE para absolver o 
sujeito passivo das imputações que lhe fazem os campos 4.11, 5.11, 6.11. 

 
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 nulas as reclamações contidas no auto de infração nº 
2015/000132, alterando, porém, a fundamentação da nulidade, conforme prevêem os 
Arts. 28 e 35 da Lei nº 1.288/01, para absolver o sujeito passivo das imputações dos 
campos 4.11, 5.11 e 6.11 e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
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representante fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria conforme prevê o Regimento Interno. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, José Wagner Pio 
de Santana, Osmar Defante, Guilherme Trindade Meira Costa e Felipe Falcão de Lima. 
Presidiu a sessão de julgamento ao primeiro dia do mês de abril de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro Relator 
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