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ACÓRDÃO Nº. : 20/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6950/500026
REEXAME NECESSÁRIO : 2.728
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : DENIVAL GONÇALVES DA CRUZ
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.063.519-5

EMENTA: Multa Formal. Tipificação Legal Incorreta. – É nulo o auto de infração com 
divergência entre a descrição do ilícito fiscal e a tipificação legal da infração 
cometida.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou nulo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente ao campo 
6.11. O Senhor 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 Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 19 dias do mês de fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 592,72 e R$ 
100,00, referentes aos campos 4.11 e 5.11; respectivamente

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 839,67 
(oitocentos e trinta e nove reais, sessenta e sete centavos), referente a omissão de 
saída de mercadorias tributadas, constatado através do levantamento conclusão 
fiscal, no exercício de 2004, e a recolher multa formal no valor total de R$ 8.100,00 
(oito mil e cem reais), por não ter entregue DIF e não ter autenticado livros fiscais do 
exercício de 2004. 

A autuada, intimada por ciência direta, não apresentou impugnação, sendo 
lavrado termo de revelia à folha 44. 

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento.

          À folha 49, o autor do procedimento lavra termo de aditamento dizendo que o 
estoque final não foi incluso no levantamento por o contribuinte não ter apresentado 
documentação que comprove; e alterando os seguintes campos, 4.1 para “Deixou de 
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recolher o ICMS na importância de R$ 592,72 (quinhentos e noventa e dois reais, 
setenta e dois centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não 
registradas no livro próprio, no valor comercial de R$ 3.486,59 (três mil, 
quatrocentos e oitenta e seis reais, cinqüenta e nove centavos), relativo ao período 
de 01-01-2004 à 31-12-2004, conforme foi constatado por meio do levantamento 
conclusão fiscal, anexo, 4.8 para R$ 3.486,59, 4.11 para 592,72, 5.12 para Art. 44, 
inc. V, alínea “a” da Lei 1.287/01, 6.12 para 4199, 6.13 para Art. 44, inc. II da Lei 
1.287/01, do auto de infração.

          Intimada via postal, do Termo de Aditamento, não se manifesta, sendo lavrado 
termo de revelia à folha 52.

           A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo nos campos 4.11 e 5.11 e, declarando nulo o 
campo 6.11 do auto.          

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou diligência 
para apresentação dos livros de 2004, caso não seja este o entendimento dos 
conselheiros, pela reforma da sentença em primeira instância e julgar procedente o 
auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou.

           Em despacho de folhas 65, a chefe do CAT, considerando que o contribuinte 
não recorreu da parte condenatória, a qual é considerada definitivamente julgada, o 
valor do crédito tributário julgado inexigível é superior a R$ 1.000,00, fica o feito 
sujeito ao duplo grau de jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo único do Art. 
58, da Lei 1.288/2001, determina o prosseguimento do feito tão somente à parte 
absolvida.

Em análise aos autos, em razão de reexame necessário, somente em relação 
ao contexto 6; o autor do procedimento descreve como fato gerador da multa a não 
autenticação dos livros fiscais de 2004, porém, tipifica a infração campo 6.13 como 
Art. 50, inciso XVI, alínea “c” da Lei 1.287/01 que refere-se a escrituração dos livros 
fiscais, ficando caracterizada a nulidade do auto de infração pelo cerceamento ao 
direito de defesa, conforme disposto no artigo 29, inciso II da Lei 1.288/01.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou nulo o valor de R$ 8.000,00 (oito 
mil reais), referente ao campo 6.11 do auto de infração de nº. 2008/001424. 
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PLENÁRIO  DO CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, aos
18 dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


