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ACÓRDÃO Nº.:526/2008
PROCESSO Nº.: 2004/6820/500077
REEXAME NECESSÁRIO: 2.057
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: HERLEILA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO

EMENTA: Nulo o lançamento que tipifica as infrações com dispositivos legais não 
vigentes à época do fato gerador.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que 
julgou nulo o lançamento. Voto contrário do Conselheiro Relator. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 15 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: João Gabriel Spicker

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ICMS na importância de 
R$ 859,93 (Oitocentos e cinqüenta e nove reais e noventa e três centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, 
relativo ao exercício de 2001.

Devidamente intimado o contribuinte apresentou requerimento solicitando a 
revisão do lançamento, alegando que houve divergências na auditoria da 
empresa, visto que o inicio da empresa consta com documentos de livros de 
entradas e saídas, apuração de ICMS e livro de inventário, e o cadastro do BIC foi 
feito em 21/11/2001, e o movimento da empresa não teve um valor comercial 
conforme descrito no histórico do auto de infração.

Em despacho de folhas 23 a julgadora de primeira instância devolve os 
autos ao autor do procedimento para juntada dos seguintes documentos: 
Levantamento do movimento financeiro do exercício de 2001, que deu 
sustentação ao auto de infração, visto que o levantamento de folhas 04 é do 
exercício de 2002, e de cópias dos livros e manifestar-se sobre as alegações da 
impugnante.

Em termo de aditamento o autor do procedimento altera o auto de infração: 
No item 4.1 – Deixou de recolher ICMS na importância de R$ 1.146,65 (Hum mil 
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cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente omissão de 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio relativo ao 
exercício de 2002, conforme constatado por meio do levantamento conclusão 
fiscal. Item 4.2 – 003, item 4.3 – Conclusão Fiscal, item 4.6 01/01/02 a 31/12/02, 
item 4.7 – 01/07/02, item 4.8 – R$ 9.555,40 e item 4.11 R$ 1.146,65. E junta 
documentos de folhas 29/32.

Intimado por AR, consta a seguinte informação do correio: mudou-se, 
sendo que as folhas 38 consta edital de intimação.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo conforme 
termo de aditamento de folhas 28, submetendo sua decisão ao COCRE, nos 
termos dos artigos 56, inciso IV, alínea f e 58, parágrafo único da Lei 1288/01.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância.

Intimado e notificado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária por edital o contribuinte não se manifestou ao 
processo.

Visto analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
autor do procedimento ao lavrar termo de aditamento, anexou aos autos 
levantamento conclusão fiscal do exercício de 2002 e alterou quase todos os 
campos do auto de infração, ficando desta forma totalmente descaracterizado o 
lançamento inicial, porem não alterou a infração e a penalidade tipificadas nos 
campos 4.13 e 4.15 e a lei 888/96 com redação da Lei 1287/01 não era mais 
vigente à época.

Face ao exposto vejo ter agido acertadamente a julgadora de primeira 
instância quando julgou nulo o auto de infração, portanto em reexame necessário, 
voto confirmando a decisão de primeira instância, que julgou nulo o lançamento.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro autor do voto vencedor

Representação Fazendária


