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ACÓRDÃO Nº. 273/2008
PROCESSO: 2005/7000/500033         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.126
RECORRENTE: ROZIVANIA SANTOS FIGUEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Nulo o lançamento quando a peça acusatória não contém assinatura do 
autor do procedimento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na determinação no 
momento de ocorrência do fato gerador. Voto contrário do conselheiro relator; e por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por falta de assinatura 
da inicial, argüidas pela Recorrente, e julgar extinto o contexto 6 sem julgamento 
de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 17 de abril de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada  em três contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 881,21 (Oitocentos e oitenta e um reais e 
vinte um centavos), relativo a omissão de vendas constatado através do 
levantamento financeiro. No campo 5.1 por aproveitar indevidamente credito de 
ICMS na importância de R$ 18,92 (Dezoito reais e noventa e dois centavos), 
constatado através do levantamento ICMS. No campo 6.1 em multa formal na 
importância de R$ 2.000,00, por não autenticar os livros de entrada, saída e 
apuração do ICMS, emitidos por sistema eletrônico de processamento de dados 
referente aos meses de setembro a dezembro de 2003.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação com as alegações que ao 
fazer a declaração do simples, declarou uma retirada de pró-labore no valor de R$ 
12.650,00, quando na verdade a retirada foi no valor de R$ 3.040,00, e que é 
optante do simples e que aumentando ou diminuindo as despesas, não vai 
influenciar no imposto a pagar. Requer também que seja enquadrada no artigo 50, 
parágrafo X, inciso VI e VII da Lei 1287/01 por tratar-se de microempresa.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente condenando o contribuinte ao 
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pagamento da exigência tributária conforme lançado na inicial acrescido das 
cominações legais.

Devidamente Intimado da sentença de primeira instância, aos 23 dias do 
mês de fevereiro de 2006 o contribuinte firma termo de acordo de parcelamento de 
créditos fiscais, referente aos valores lançados nos contextos 4 e 5 do auto de 
infração.

Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2007 o contribuinte comparece aos 
autos com recurso voluntário, argüiu em preliminar a inexistência do auto de 
infração uma vez que a peça acusatória não contem a assinatura do seu autor, 
alega também que o histórico mostrado no campo 6.1 da peça acusatória  diz que 
a pseudo- infração teria ocorrido no periodo de setembro a dezembro de 2003, 
entretanto no campo 6.6 a informação diz que o periodo é o de janeiro a junho de 
2005, alega também que a autuação tem caráter confiscatório uma vez que o valor 
da autuação equivale-se a 20% do valor do lucro bruto da empresa no exercício.

Pelo exposto face à ilegalidade manifestada na peça acusatória requer o 
arquivamento sem julgamento de mérito, caso não seja este o entendimento que 
seja julgado o mérito pela improcedência.

O chefe do CAT emite despacho encaminhando os autos à coordenadoria 
da divida ativa considerando que o contribuinte parcelou os valores exigidos pelo 
auto de infração. 

O processo é encaminhado ao Conselho de Contribuintes para julgamento 
uma vez que o contribuinte recorreu da autuação referente ao  contexto 6.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a reforma da 
sentença de primeira instância declarando-se o arquivamento do auto de infração 
sem julgamento de mérito.

Em análise ao processo ficou constatado que o contribuinte não contesta os 
contextos 4 e 5, do auto de infração. Quanto ao contexto 6, não foi analisado o 
mérito uma vez sendo acatada a preliminar de nulidade por falta de assinatura da 
inicial pelo autor do procedimento, como pode ser verificado na peça básica.

Pelo exposto voto reformando a sentença de primeira instância para julgar 
nulo o contexto 6 do auto de infração 2005/001704.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


