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ACÓRDÃO Nº.:544/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6830/500115
REEXAME NECESSÁRIO: 2.242
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: BELVA LTDA.

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 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o lançamento. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo auto de infração conforme 
art. 11 inciso VI do Decreto nº 3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 de agosto de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 1.182,80 (Hum mil cento e oitenta e dois 
reais e oitenta centavos) referente a saída de mercadorias tributadas lançadas 
como isentas ou diferidas no livro próprio relativo ao exercício de 2001, conforme 
faz prova o levantamento básico do ICMS. No campo 5.1 por deixar de recolher 
ICMS na importância de R$ 3.007,64 (Três mil e sete reais e sessenta e quatro 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro 
próprio, no exercício de 2001, conforme foi constatado por meio do levantamento 
especifico de mercadorias.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando 
síntese: que é necessário destacar a existência do direito de defesa do 
contribuinte e que uma das atribuições do fisco é orientar o contribuinte para que 
este não venha a praticar ilícitos fiscais; que os artigos citados não se relacionam 
com as supostas infrações cometidas, que o ato infracional deve prescindir de 
certeza, liquidez e exigibilidade, que as multas têm caráter confiscatório assim 
violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que a Lei 1404/03 
dispensa a microempresa da apresentação dos livros de registro de entrada e de 
apuração do ICMS.
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Os autos são devolvidos ao autuante para saneamento que lavrou termo 
de aditamento de folhas 56 retificando as infrações e penalidades tipificadas nos 
campos 4.13, 5.13, 4.15 e 5.15 do auto de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou ao processo.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo, 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.

Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou ao processo.

Visto analisado e discutido o presente processo ficou evidente que ao 
tipificar as infrações cometidas, foi utilizado dispositivos legais que não eram 
vigentes à época do fato gerador, fato este que vem contrariar o artigo 144 do 
CTN. Mesmo sendo lavrado termo de aditamento não houve a correção dos 
referidos dispositivos.

Face a isso vejo ter agido corretamente 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.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
04 dias do mês de setembro de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


