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ACÓRDÃO Nº:453/2008
PROCESSO Nº : 2006/6000/500035          
REEXAME NECESSÁRIO: 2204
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: CILESSIA COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. 

EMENTA: Auto de infração lavrado sem assinatura do autor do procedimento. 
Nulidade do lançamento nos termos do art. 35, inc. I, alínea “h” da lei nº 
1.288/2001.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, que julgou nulo o lançamento por falta de assinatura do autor do auto 
de infração. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 de maio de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada, a recolher ICMS, nos contextos
seguintes:
Contexto 4: A importância de R$ 4.359,86 (quatro mil, trezentos e cinqüenta e 
nove reais e oitenta e seis centavos), referente a omissão de receita, 
constatado através do levantamento do movimento financeiro, relativo ao 
período de 01.01 à 31.12.2002.
Contexto 5: A importância de R$ 5.234,17 (cinco mil, duzentos e trinta e 
quatro reais e dezessete centavos), referente a omissão de receita, constatado 
através do levantamento do movimento financeiro, relativo ao período de 01.01 
à 31.12.2003.

Termo de revelia, foi juntado aos autos, face o não pagamento do 
crédito tributário lançado e a não apresentação de impugnação, fls. 60 dos 
autos.  

O processo foi convertido em diligência, através do Despacho nº 
282/2007 da Julgadora de Primeira Instância. O autor do procedimento, 
manifesta dizendo das desnecessidade de assinatura, tendo em vista que o 
procedimento foi elaborado através de processamento eletrônico de dados. 
Mas, que de qualquer forma, assinaria o referido documento fiscal.
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Sentença foi lavrada, diz que segundo o art. 35 da Lei nº 1.288/2001, o 
auto de infração é formalizado, e segundo o inciso h), com a identificação 
funcional e assinatura do auto do procedimento.  Que o procedimento 
formalizado são através de auditoria fiscais, devidamente impressos e devem 
necessariamente serem assinados. Que embora o autor do procedimento 
tenha dito que procedeu a assinatura, esse fato não ocorreu. Face a isso, o 
processo registra-se de nulidade, que deve nulo de pleno direito. Conclui, 
julgando nulo o processo. 

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, pela nulidade do auto de infração.  

O contribuinte apesar de devidamente notificado não se manifestou.  

O agente do fisco, é obrigado, segundo o art. 35, inciso I, alínea “h” da Lei 
nº 1.288/2001, a assinar o auto de infração. Os argumentos do agente do fisco 
que os autos de infração emitido por processamento eletrônico é correto, 
entretanto, não se trata desse caso.

Face ao exposto, entendo que a sentença de primeira instância deve 
prevalecer neste feito, pois foi laborada com acerto e retidão.

De todo exposto, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
confirmar a decisão de primeira instância, que julgou nulo o lançamento por falta 
de assinatura do autor do auto de infração.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


