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ACÓRDÃO Nº. : 84/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6880/500251
REEXAME NECESSÁRIO: 2.714
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : JÂNIO TELES GUEDES
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.068.421-8

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Tipificação Incorreta da Infração. Nulidade –
É nulo o auto de infração que não tipifica corretamente a infração cometida.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou nulo o auto de infração nº 2008/001470, referente ao campo 4.11 e 
extinto sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, 
referente ao contexto 4, 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 
13 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença de 1ª Instância, o valor de R$ R$ 
5.408,79, referente ao campo 5.11. 

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos: no 4.1, por deixar de recolher
ICMS na importância de R$ 1.025,54 (um mil, vinte e cinco reais, cinqüenta e quatro 
centavos), referente a parcela do imposto devido por substituição tributária (retenção 
na fonte), sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes 
do levantamento substituição tributária, relativo ao período de 01/01/2003 a 
31/12/2003; no 5.1, por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 5.408,70 
(cinco mil, quatrocentos e oito reais, setenta centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas não registradas, conforme foi constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal do exercício de 2003. Consta no campo 5.11 o valor 
de R$ 5.408,79.

           Notificado via edital de intimação afixado na agência de atendimento de 
Palmeirópolis, em 13/08/2008, o autuado não se manifestou, sendo lavrado termo de 
revelia à folha entre a 99 e a 101, sem numeração, com data divergente do 
despacho nº 203/2008 – CAT/JPI/DBA (fls. 102), que determina o retorno dos autos 
à origem para saneamento, do valor lançado no campo 4.11, da tipificação da 
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infração no campo 4.13 e observando que o termo de revelia às fls. 100 foi lavrado 
em 08.09.2009, dia de feriado estadual.

           Foi lavrado termo de aditamento (fls. 104), alterando os campos 4.11 para R$ 
1.026,51, 4.12 para 4199 e 4.13 para Art. 44, inc. II da Lei 1.287/01.

           Intimado do termo de aditamento, via edital de intimação afixado na agência 
de atendimento de Palmeirópolis, o contribuinte não comparece ao processo, sendo 
lavrado termo de revelia à fls. 108. 
             

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, declarando nulo sem análise do mérito o crédito tributário no valor de R$ 
1.026,51 (um mil, vinte e seis reais, cinqüenta e um centavos), campo 4.11 do termo 
de aditamento e condenando no valor de R$ 5.408,79 (cinco mil, quatrocentos e oito 
reais, setenta e nove centavos), campo 5.11, acrescido das cominações legais.

            A REFAZ recomenda a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência em parte do auto de infração.  
           
            Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
REFAZ, via edital, o contribuinte não se manifesta.
      

A chefe do CAT, em despacho de fls. 122, considerando que o contribuinte 
não recorreu da decisão condenatória, relativamente à parcela considerada exigível, 
contexto 5.1 (R$ 5.408,79), torna-se esta definitivamente julgada; considerando que 
o crédito tributário julgado inexigível, referente ao campo 4.1 (R$ 1.026,51) supera o 
valor de alçada; fica o feito sujeito ao duplo grau de jurisdição nos termos do 
parágrafo único do Art. 58 da Lei 1.288/2001, tão somente em relação a este 
contexto.  

Em análise aos autos, em razão de reexame necessário, somente em relação 
ao contexto 4 do auto de infração, verifica-se que o autor do procedimento, tipifica 
equivocadamente a infração lançada no campo 4.13, do termo de aditamento,  que 
refere-se a falta de escrituração dos livros fiscais; que não condiz com o ilícito 
descrito no campo 4.1, falta de recolhimento do ICMS substituição tributária. Com 
base no fato da falta de correspondência entre a infração tipificada e o ilícito 
descrito, fica caracterizada a nulidade do feito por cerceamento ao direito de defesa, 
conforme disposto no artigo 29, inciso II da Lei 1.288/01.  
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Pelo exposto, em reexame necessário, voto para confirmar a decisão de 
primeira instância, na parte que julgou nulo o auto de infração nº 2008/001470, 
referente ao campo 4.11 e extinto sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 23 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


