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ACÓRDÃO Nº:588/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/500860          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7135
RECORRENTE: EXPRESSO ARAÇATUBA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. I. Exigência tributária decorrente de transporte mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária sem o pagamento do imposto devido. 
Lançamento procedente e extinto pelo pagamento. II. Exigência tributária 
decorrente de transporte mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária 
sem o pagamento do imposto devido. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa por falta 
de intimação do auto de infração, arguida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2007/000822 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$134,88 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), e 
extinto pelo pagamento, e R$78,15 (setenta e oito reais e quinze centavos), 
mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 23 de julho de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS, nos seguintes contextos:
Contexto 4: A importância de R$134,88 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e 
oito centavos), referente a entrada de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, na condição de transportador e detentor da posse das 
mercadorias, conforme TARE nº 1.092/2001, pelo descumprimento das cláusulas 
primeira e sétima, relativo ao mês de setembro/2006,, constante da nota fiscal nº 
230894, conforme Termo de Apreensão nº 026111, processo nº 
2005/7240/501270. 
Contexto 5: A importância de R$78,15 (setenta e oito reais e quinze centavos), 
referente a entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, 
na condição de transportador e detentor da posse das mercadorias, conforme 
TARE nº 1.092/2001, pelo descumprimento das cláusulas primeira e sétima, 
relativo ao mês de maio/2006,, constante da nota fiscal nº 006978, conforme 
Termo de Apreensão nº 025865, processo nº 2006/7240/500662. 
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Termo de revelia foi juntado aos autos, face o não pagamento do crédito 
tributário reclamado e a não apresentação de impugnação, fls. 08 dos autos.

Sentença foi lavrada, onde diz conforme art.  47 da lei nº 1.288/2001, o 
sujeito passivo foi considerado revel, presumindo-se verdadeiro o crédito fiscal 
exigido, passando a análise de direito, conforme dispõe o art. 57 do mesmo 
diploma legal. Que o contribuinte está perfeitamente identificado nos autos, sendo 
legítima a intimação por via postal. O autuante é autoridade competente para 
constituir o crédito tributário exigido. Que o auto de infração está fundamentado 
no Termo de Apreensão nº 026111 e 025865, embasado no TARE nº 1.092/2001. 
E que por descumprimento das cláusulas oitava do referido termo de acordo, ficou 
responsabilizado pelo pagamento do tributo exigido. Face a isso, julga procedente 
o auto de infração. 

Foi juntado ao autos a GNRE, com o pagamento do imposto na importância 
de R$ 215,31, fls. 14 dos autos.

O contribuinte apresenta impugnação, onde requer nulidade do auto de 
infração, por cerceamento ao direito de defesa, pois não foi notificado do auto de 
infração, foi notificado apenas do CADA, mas que não cabe cobrança amigável, 
não consta os fundamentos jurídicos da penalidade aplicada, o que impossibilita a 
ampla defesa e o contraditório. Que impugna o CADA recebido, no que tange a 
ausência da descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do período de 
sua ocorrência, etc. Quanto ao mérito, diz que ficou totalmente comprometido, 
pois não há descrição legal da infração, não há base de cálculo, não há 
informações mínimas, decentes, para uma defesa, caracterizando um verdadeiro 
cerceamento ao direito de defesa.  Requer seja dado a integral provimento à 
presente impugnação.     

A Representação Fazendária, manifesta dizendo que os documentos fls. 14 
e 19 são hábeis para informar a extinção do crédito tributário pelo pagamento. E 
que configurada a hipótese de incidência das obrigações tributárias reclamadas, 
bem como, estarem os autos instruídos com os elementos de prova suficientes 
para demonstrar a materialidade do crédito tributário reclamado, recomenda-se a 
ratificação da sentença monocrática. 

Quanto a preliminar de cerceamento ao direito de defesa,  esta não se 
configurou, pois a CADA é um procedimento suplementar, pois outras intimações 
já tinham sido efetuadas e mais, caso o contribuinte tivesse interesse em 
defender-se, somente ir a Agência de Atendimento e buscava as informações no 
referido processo.  Face a isso, rejeito a preliminar levantada. 
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No mérito, propriamente dito, pouco coisa, precisa ser acrescida, pois o 
contribuinte não trouxe aos autos nada que pudesse efetivamente ilidir o 
procedimento corretamente efetuado.

Trouxe uma guia de recolhimento, relativo ao campo 4.1, na importância de 
R$134,88, fls. 14 dos autos, onde extingue o crédito tributário pelo pagamento.

Entendo mais, que o pagamento de um dos campos, na realidade está o 
contribuinte concordando tacitamente com o procedimento efetuado pelo agente 
do fisco, pois, os dois contextos, tratam da mesma matéria tributária.  

De todo exposto, rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa 
por falta de intimação do auto de infração, arguida pela Recorrente. No mérito, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento para reformando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 2007/000822 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$134,88 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), e extinto pelo 
pagamento, e R$78,15 (setenta e oito reais e quinze centavos), mais acréscimos 
legais.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de setembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


