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ACÓRDÃO Nº: 16 /2009
PROCESSO Nº: 2007/7130/5001501
REEXAME NECESSÁRIO: 2.284
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: CUSTODIO DA SILVA LOBO

EMENTA: Ausência de Demonstrativos do Crédito Tributário. Não Identificação 
da Base de Cálculo. Nulidade do Lançamento – A não juntada de documentos 
comprobatórios dos fatos em que fundamentou o lançamento, impedindo a 
demonstração da origem do crédito tributário, enseja sua nulidade “ab inítio”. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes no mérito, por unanimidade, em 
reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou nulo o 
auto de infração nº 2007/000976 no valor de R$988,35 (novecentos e oitenta e 
oito reais e trinta e cinco centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos 
de auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato 
Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 de 
fevereiro de 2009, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 988,35 
(novecentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos) referente a multa 
formal pelo fornecimento de informação divergente da estabelecida na legislação, 
no exercício de 2004.

A autuada foi intimada, por via postal, para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo 
em revelia.

O processo foi devolvido às autuantes, para apresentarem demonstrativo 
do crédito para identificação da base de cálculo.

Foi juntado ao processo o demonstrativo de débito atualizado.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nulo, 
absolvendo a autuada do crédito tributário no valor de R$ 988,35. 

A REFAZ,recomenda a manutenção da sentença de primeira instância.
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ, 
a empresa não se manifestou. 

Em análise aos autos, verifica-se que o demonstrativo anexado é na 
verdade o cálculo do imposto devido, acrescido de juros e atualização financeira, 
que deve ser elaborado quando do pagamento ou parcelamento do crédito 
tributário, este demonstrativo e as cópias do livro de apuração do ICMS e relatório 
de GIAM, anexados aos autos, não demonstram como as autuantes encontraram 
a base de cálculo informada no campo 4.6 do auto de infração, estando o auto de 
infração desacompanhado das provas que o fundamentaram. 

A Lei nº 1288, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o 
Contencioso Administrativo Tributário e os procedimentos administrativo-
tributários dispõe em seu artigo 35, inciso IV, in verbis:

Art. 35. O auto de infração:
(...)

IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito 
tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em que 
se fundamentar.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão 
de primeira instância e julgo nulo o lançamento no valor de R$988,35 (novecentos 
e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos). 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
            dias do mês de                         de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


