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ACÓRDÃO Nº.: 123/2008
PROCESSO Nº. : 2003/6190/000118
REEXAME NECESSÁRIO: 1938
REQUERENTE FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : M M BRANDÃO

EMENTA: ICMS. Valores relativos a dois exercícios autuados em único 
lançamento. Necessidade de individualização por exercício. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o lançamento e extinguir o processo sem julgamento de mérito. O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a 
emissão de novo auto de infração conforme art. XI inciso VI do Decreto nº. 
3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 28 de fevereiro de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker.

VOTO: A empresa supracitada foi autuada na importância de R$ 436,74 
(Quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), referente omissão 
de saída de mercadorias tributadas, não tendo lançado em seu livro todas as 
notas fiscais D-1, referente ao periodo de dezembro de 1998 e exercício de 1999.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação através de pessoa sem 
capacidade processual.

Os autos foram devolvidos ao substituto do autuante para saneamento, que 
refez o levantamento e lavrou termo de aditamento retificando a base de calculo e 
o valor originário descritos nos campos 4.6 e 4.8 do auto de infração.

Intimado do termo de aditamento o sujeito passivo se manifestou 
novamente por meio de pessoa sem capacidade processual.

Novamente os autos foram devolvidos ao substituto do autuante para 
individualizar as infrações por exercício e ao órgão preparador para sanar a 
incapacidade processual do sujeito passivo.
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O substituto do autuante manifestou-se ao processo, mas não efetuou as 
correções do auto de infração. Fls. 204/205.

Intimada a sanar a incapacidade processual a autuada não se manifestou 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo uma vez 
que o substituto do autuante se manifestou ao processo porem não individualizou 
as exigências tributárias, com isso causando cerceamento ao direito de defesa do 
sujeito passivo.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração nulo.

Devidamente intimado e notificado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte se manifesta acatando a 
decisão que declara nulo o auto de infração.

Em analise aos autos podemos verificar que a presente autuação refere-se 
a dois exercícios porem não está individualizada o que causa cerceamento ao 
direito de defesa. Verifica-se também que a julgadora de primeira instância solicita 
ao substituto do autor do procedimento que individualize a exigência tributária por 
exercício, o mesmo se manifesta ao processo porem não atende ao solicitado.

Pelo exposto vejo que agiu acertadamente a julgadora de primeira instância 
que julgou nulo o auto de infração. Portanto voto pela manutenção da sentença de 
primeira instância e julgo o auto de infração nº. 037889 nulo.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
02 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


