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ACÓRDÃO Nº : 618/2009
PROCESSO Nº : 2008/7000/500148
REEXAME NECESSÁRIO: 2.682
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ANTONIO GOMES GUIMARÃES
INSCRIÇÃO ESTADUAL :29.017.750-2

EMENTA: Omissão de Recolhimento de ICMS/ST. Fretes de Mercadorias com 
Tributação Normal e Sujeitas a Substituição Tributária. Imposto Exigido Sem Aplicar 
a Proporcionalidade - Apresenta nulidade o auto de infração quando no lançamento 
não foi observada a proporcionalidade em relação às mercadorias com tributação 
normal e as sujeitas a substituição tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela REFAZ; e 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
para julgar nulo o auto de infração de nº. 2008/001148 sem julgamento de mérito. O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que 
sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
03 dias do mês de novembro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS-ST no valor de R$ 
18.814,18 (dezoito mil, oitocentos e quatorze reais e dezoito centavos), proveniente 
de peças, componentes e acessórios, não recolhido ou recolhido a menor, conforme 
consta do levantamento do ICM-ST do exercício de 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando que a 
auditoria fiscal não foi preenchida corretamente, pois o nobre auditor relacionou 
notas fiscais contendo mercadorias sujeitas a substituição tributária, uma vez que 
elas não fazem parte do anexo I do Decreto 2.306 de 23/12/2004 e, também, deixou 
de observar que todos os DARES de pagamento da substituição Tributária 
encontram-se devidamente pagos e arquivados, diz, também, que o levantamento e 
o auto de infração não estão de acordo com a legislação pertinente e não condizem 
com a realidade da empresa, enfim seu levantamento não poderá ser usado para a 
formalização do crédito tributário por falta de sustentação técnica.

Às folhas 123, a julgadora de primeira instância retorna os autos à origem 
para saneamento.
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Às folhas 124, a substituta do autor do procedimento lavra termo de 
aditamento alterando os campos 4.8 para R$ 70.231,29 e o campo 4.11 para R$ 
11.939,32.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação tempestiva, onde desiste de apresentar impugnação de primeira 
instância, alega que o autuante elaborou um levantamento confuso e sem a certeza 
indispensável, deixando de juntar cópias dos documentos arrolados e que 
considerou mercadorias com tributação normal como se sujeitas à Substituição 
Tributária, também deixou de atribuir proporcionalidade do frete quando a mesma 
nota fiscal contem mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e as de 
regime diferenciado, e que o novo levantamento é tão semelhante ao anterior, que 
contém até os mesmo erros, ao final, relaciona uma série de situações, 
demonstrando os erros do levantamento.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo no valor de R$ 11.939,32, conforme 
termo de aditamento de folhas 124.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a nulidade 
da sentença de primeira instância, todavia não sendo este o entendimento pede pela 
manutenção da decisão que julgou nulo o auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte se manifesta pedindo a 
manutenção da integral nulidade do auto de infração.

Em despacho de folhas 200, o chefe do CAT, considerando que o valor 
absolvido é superior a R$ 1.000,00, que observando o Parágrafo único do Art. 58, da 
Lei 1.288/01, está sujeito a duplo grau de jurisdição, distribui o processo para 
julgamento pelo COCRE.

Analisado e discutido o presente processo entendo que não deve prevalecer a 
preliminar de nulidade da sentença de primeira instância, argüida pela 
Representação Fazendária, pelo fato do processo ter sido julgado em primeira 
instância, uma vez que o contribuinte requereu o julgamento direto pelo conselho, 
sendo que o vício suscitado pela Representação Fazendária foi sanado pelo próprio 
contribuinte, quando se manifestou concordando com a decisão monocrática e 
pedindo a confirmação da mesma.

Quando da análise dos autos, percebe-se que constam diversas notas fiscais 
em que os valores do frete e do IPI foram considerados em sua totalidade, sem que 
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fosse separado proporcionalmente os valores por tipo de tributação, sendo que, nas 
notas fiscais constam produtos sujeitos a Substituição Tributária e produtos com 
tributação normal, fato este que não foi considerado pela substituta da autora do 
procedimento quando lavrou termo de aditamento, onde considerou apenas os 
documentos de arrecadação apresentados.

Ao analisar o presente processo a julgadora de primeira instância percebendo 
as falhas supramencionadas, julgou o auto de infração nulo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela 
REFAZ; e, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de primeira 
instância, para julgar nulo o auto de infração de nº. 2008/001148 sem julgamento de 
mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS,
aos 10 dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


