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ACÓRDÃO Nº:476/2009
PROCESSO Nº: 2001/6430/000067          
REEXAME NECESSÁRIO: 2594
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: S. M. OLIVEIRA 

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal Embasada em Levantamento do Movimento 
Financeiro. Não Comprovação de Saldo de Caixa Inicial e Base de Cálculo. 
Decadência – Há de ser acatada preliminar de decadência quando constatada a 
ultrapassagem do período qüinqüenal para a efetivação do lançamento do crédito 
tributário.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de decadência, arguida pelo Presidente, e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo 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 16 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de R$ 
3.433,80 (três mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta centavos), referente a 
omissão de saídas de mercadorias, no exercício de 1999, conforme levantamento
financeiro. 

Termo de revelia foi juntado aos autos, fls. 04, face o não pagamento do 
crédito tributário reclamado e a não apresentação de impugnação.

Em despacho nº 008/02, o Julgador de Primeira Instância converte o processo 
em diligência para que retorne a DRR de origem, para que o autor do procedimento 
manifeste-se sobre a base de cálculo e o valor originário do tributo. Termo de 
Aditamento foi juntado aos autos, onde altera a base de cálculo, passando para R$ 
14.258,39 e o imposto original passando para R$ 2.423,93, fls. 11 dos autos.

Novo termo de revelia foi juntado aos autos, fls 15, face a alteração inserida 
via termo de aditamento.

Novo despacho nº 147/03, foi proferido pelo Julgador de Primeira Instância, 
que converte o processo em diligência para que o autor do procedimento junte os 
documentos que fundamentaram o procedimento fiscal. Outro agente do fisco juntou 
a documentação solicitada.
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Novo despacho nº 040/2003, da Julgadora de Primeira Instância, converte 
novamente o processo em diligência para que retorne a DRR de origem, para que o 
Chefe da Coletoria de Araguatins cancele o CADA, fls. 13, cancelamento do termo 
de revelia, por ter sido emitido em referência ao CADA. Que proceda a nova 
intimação ao contribuinte, citando o termo de aditamento. Após o Chefe da Coletoria 
ter tomado as providências necessárias, nova intimação foi efetuada ao contribuinte.

Novo despacho nº 029/2004, da Julgadora de Primeira Instância, converte o 
processo em diligência para que o autor do procedimento ou substituto legal faça 
alteração na tipificação da infração nos termos legais. Novo termo de aditamento foi 
juntado aos autos, onde foi retificada a infração cometida.

Sentença foi lavrada, onde diz que o termo de aditamento, fls. 56, que 
retificou o auto de infração, o fez de maneira equivocada, pois o art. 57, contido na 
lei nº 888/96, não tinha inciso na época da ocorrência do fato gerador. E desse 
termo de aditamento não foi dado ciência ao contribuinte, caracterizando 
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, contrariando dispositivo legal. 
Outro fato é o caixa inicial contido no levantamento financeiro, que não foi 
comprovado. Face ao exposto, entende que a nulidade do auto de infração é a 
melhor forma de se fazer justiça fiscal. Julga nulo o auto de infração.   

A Representação Fazendária manifesta-se recomendando a manutenção da 
sentença de primeira instância, para julgar nulo o auto de infração.

O contribuinte, apesar de devidamente intimado, não se manifestou.

Despacho do Chefe do CAT nº 260/2009, diz que face ao valor que foi 
absolvido, e os termos do parágrafo único do art. 58 da Lei nº 1.288/2001, ser 
superior ao valor de alçada, que distribua os autos para julgamento. 

O contribuinte nas várias fases que incorreu ao processo, inicialmente 
conseguiu participar dos fatos ou a evolução do feito. Entretanto, várias foram as 
modificações, ora da base de cálculo e do imposto original, ora a infração cometida. 

Face a isso, o Presidente do COCRE, sabiamente, requereu a preliminar de 
nulidade do lançamento por decadência, pois, se nulificássemos o processo, que 
seria o mais natural, pelas idas e vindas deste, poderia ainda importunar a autuada, 
pois, a verdade é que o agente do fisco e substitutos não conseguiram aperfeiçoar o 
lançamento do crédito tributário, a ponto de termos certeza da existência do crédito 
a favor do Erário.  
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Com essas considerações, entendo que o correto será votar pela decadência 
do feito e extingui-lo, sem julgamento do mérito, para assim fazer a verdadeira 
justiça fiscal. 

De todo exposto, acolho a preliminar de decadência, argüida pelo Presidente, 
e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


