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ACÓRDÃO No 

 
091/2016 

PROCESSO No: 2012/6640/500665 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002808 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.483 
INTERESSADO: CAMPELO PINHEIRO & CIA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.023-8 

RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OPERAÇÕES TRIBUTADAS INDICADAS 
COMO ISENTAS NO CUPOM FISCAL. APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO COM 
BASE NAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS. IMPROCEDÊNCIA – Não procedem os 
lançamentos quando lhe faltam clareza, precisão e correlação entre os históricos e os 
documentos comprobatórios. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 
infração nº 2012/002808, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, referente 
ao recolhimento a menor do ICMS. 

 
Trata-se de auto de infração originado do refazimento de trabalhos de 

auditoria face a auto de infração anterior julgado nulo. 
 
Foram anexados aos autos levantamentos, notas fiscais, cupons fiscais, livro 

de registro de entradas e procuração (fls. 04/2.782). 
 
A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta, apresentando 

impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 2.784/2.792): 
 

“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 
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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; 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”. 

 
A Agência de Atendimento emitiu Declaração de Termo de Juntada (fls. 

2.802) atestando que os documentos de fls. 62/2.782 foram juntados aos autos de 
infração somente no dia 22.10.2012. 

 
O processo foi devolvido à autora do procedimento (fls. 2.803/2.804) que 

refez os levantamentos conforme se vê à fls.2.807/2.838 e lavrou termo de aditamento 
às fls. 2.839/2.844, retificando os contextos dos campos 4.1 à 7.1, as bases de cálculo 
dos campos 4.8 à 7.8, os percentuais de multa dos campos 4.10, 5.10 e 7.10, os 
valores originários dos campos 4.11 e 5.11, as infrações tipificadas nos campos 4.13 à 
7.13 e as penalidades sugeridas nos campos 4.15 à 7.15 da peça original. 

 
O contribuinte foi intimado do termo de aditamento por via postal (fls. 2.851) 

comparecendo ao processo para reiterar as alegações feitas em sede de impugnação, 
requerendo o envio dos autos à julgadora de primeira instância (fls. 2.853).  

 
Os autos retornaram novamente à origem para vistas quanto aos campos 

5.10, 6.1 e 7.1 que foram alterados duas vezes pelo Termo Aditivo de fls. 2.842/2.844 
enquanto os campos 6.10, 6.11 e 7.11 não foram alterados. 
 

Em resposta à fls. 2.857/2.858 a autora do feito disse que a realização de 
auditoria à partir dos cupons fiscais e dos livros de saídas restou prejudicada e que é 
desnecessário cumprir o despacho da julgadora (2.854). Sugeriu o arquivamento do 
processo. 
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A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls. 2.861/2.864), 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. 
2.802, 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. 2.851) 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;  
A autora disse que os lançamentos dos mapas resumo de caixa eram 
feitos nos livros fiscais de forma globalizada, prejudicando a avaliação e 
a realização da auditoria através dos cupons fiscais e livros de saídas; 
que entende desnecessário promover as correções solicitadas e sugere 
o arquivamento do processo. 
 

Diante do exposto, julgou IMPROCEDENTE o auto de infração nº 
2012/002808 ABSOLVENDO o sujeito passivo do pagamento dos créditos tributários tal 
como lançados no Termo de Aditamento de fls. 2.840/2.841. 
 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa não se 
manifestou. 
 

Em manifestação de fls. 2.865/2.867 Representação Fazendária pugnou pela 
reforma da decisão singular a fim de que seja assentada a NULIDADE.  
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos. Os autos reclamam o recolhimento à menor 

do ICMS em função de saídas tributadas pelo Emissor de Cupom Fiscal – ECF, terem 
sido feitas sem tributação. 
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Tem-se nos levantamentos e documentos que embasam as narrativas a 
menção de recolhimento a menor e de saídas com isenção de mercadorias tributadas 
(carnes) em relação às quais fora concedido o crédito do ICMS das entradas.  
 

A defesa alega 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. 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.  
 

A autora disse que os lançamentos dos mapas resumo de caixa eram feitos 
nos livros fiscais de forma globalizada, prejudicando a avaliação e a realização da 
auditoria através dos cupons fiscais e livros de saídas; que entende desnecessário 
promover as correções solicitadas e sugere o arquivamento do processo. 

 
Ante a realidade dos fatos e a solicitação da autuante a julgadora singular 

pugnou pela IMPROCEDÊNCIA do feito. 
 

As premissas da decisão adotada 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 
improcedência, neste caso, é a mais acertada. 

 
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, pugno pela IMPROCEDÊNCIA do feito. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

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

processo, decidiu, na conformidade do art. 54-A, da Lei 1.288/2001, por unanimidade, 
acatar a preliminar de nulidade do auto de infração por falta de clareza e precisão da 
infração e falta de correlação entre o histórico, o levantamento fiscal e os documentos 
comprobatórios das reclamações tributárias e julgar extinto o processo sem julgamento 
de mérito. Os senhores João Gabriel Spicker e Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
fizeram sustentação oral pelo Sujeito Passivo e Fazenda Pública Estadual 
respectivamente. O representante fazendário sugeriu 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, 
Osmar Defante e Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento aos 
cinco dias do mês de agosto de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos cinco dias do mês de setembro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro Relator 
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