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ACÓRDÃO Nº: 244/2008
PROCESSO Nº: 2007/6670/500129
RECURSO VOLUNTÁRIO N°: 6879
RECORRENTE: FERRARI & FERRARI LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS: Nulo o lançamento por falta de determinação precisa da infração 
denunciada, e extinto o processo sem julgamento do mérito.

DECISÃO: Decidiu, por maioria, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por 
falta de determinação precisa da infração denunciada, argüida pelo Presidente, e 
julgar extinto o processo sem julgamento do mérito. Voto divergente da 
Conselheira Elena Peres Pimentel. 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 n° 3.198/2007. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros, Elena Peres Pimentel, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito e com voto vencedor Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 03 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em um único contexto, no valor de R$. 2.455,65 
(dois mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), 
referente à omissão de entrada de 574 botijões de GLP de 13 kg, relativo ao 
exercício de 2006.

O auditor autuante fez juntada dos documentos de fls. 04/62

Notificada por via direta, à empresa não apresentou a impugnação, sendo 
lavrado o Termo de Revelia de fls. 64.

A julgadora de primeira instancia em sentença prolatada, a fls. 17/18, 
relatou que o auto de infração estava instruído corretamente, visto que foram 
apresentados todos os documentos necessários que comprovaram o ilícito fiscal.

Julgando procedente o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário reclamado.

Intimada da sentença de primeira instancia via AR, conforme constatado a 
fls. 69/71, a empresa autuada compareceu aos autos apresentou recurso 
voluntário de fls. 73/76, aduzindo que o agente do fisco logrou em equívoco em 
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seus levantamentos contábeis, visto que não houve nenhuma omissão no registro 
de entrada de botijões, conforme prova com a cópia dos Livros Fiscais.

Que não deixou de registras suas transações comerciais, conforme 
comprova com os Livros de Entrada, Livro de Saída e Livro de Apuração de ICMS.

Que os levantamento apresentados no Auto de Infração, não provou que a 
autuada adquiriu e recebeu mercadorias sem o correspondente registro.

Requereu pela improcedência do auto de infração. Fez juntada dos 
documentos de fls. 77/162.

A Representação Fazendária a fls. 165 manifestou-se pela manutenção da 
decisão de primeira estância.

Considerando que o agente autuante não conseguiu demonstrar a infração 
denunciada.

Considerando a preliminar argüida pelo Presidente, de nulidade do 
lançamento por falta de determinação precisa da infração denunciada.

Do exposto, ACATO a preliminar de nulidade argüida pelo Presidente, e 
julgar extinto o processo sem julgamento do mérito.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


