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ACÓRDÃO Nº:    527 /2009
PROCESSO Nº: 2006/7220/500003
REEXAME NECESSÁRIO: 2.554
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: LUCIANA MARTINS SOARES COELHO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.061.192-0

EMENTA: Lançamentos de Diversos Exercícios em Somente Um Contexto. 
Obrigatoriedade de Desmembramento por Exercício – Apresenta nulidade o auto de 
infração quando concentra diversos exercícios em um só contexto.

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 contexto 5 do auto de infração nº. 2006/002938. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, João 
Campos de Abreu e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 27 de agosto de 2009, 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 referente às saídas de mercadorias tributadas, não registradas no 
livro próprio, relativo aos exercícios de 2002 a 2004, conforme constatado por meio 
de conferência de notas fiscais digitadas e não registradas as entradas. No campo 
5.1, em multa formal no valor de R$ 788,48 (setecentos e oitenta e oito reais e 
quarenta e oito centavos), por não registrar a entrada de diversas notas fiscais nos 
exercícios de 2002 a 2004.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação em forma 
de requerimento, alegando que as referidas notas fiscais, alvo da presente 
autuação, não eram de conhecimento da empresa e pede a dispensa da autuação.

A julgadora de primeira instância emite despacho retornando os autos à 
origem para saneamento.

Às folhas 38/41, a autora do procedimento lavra termo de aditamento 
alterando os contextos 4.1; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11 e 4.12 do auto de infração.

Devidamente notificado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e julgou o auto de 
infração procedente em parte, condenado o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 291,09; R$ 80,89 e no valor de R$ 550,84 
todos lançados no campo 4.11.1 do termo de aditamento de folhas 38/41 e nulo o 
valor lançado no campo 5.11 do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância, para que seja julgado improcedente o item 4 e 
nulo o item 5 do auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 59, o chefe do CAT, considerando que o processo 
alcançou seus objetivos em relação aos valores condenados, determina o 
prosseguimento do feito tão somente em relação ao valor julgado nulo de R$ 788,48, 
campo 5.1.

Em análise aos autos percebe-se que ao ser solicitado a retificar o contexto 5 
do presente auto de infração, o autor do procedimento se omitiu de fazê-lo, fato este 
que contraria o Art. 35, § 2º da Lei 1.288/01, desta forma causando cerceamento ao 
direito de defesa do contribuinte, ensejando nulidade, que a julgadora de primeira 
instância coerentemente detectou,  julgando nulo o referido contexto.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, que julgou nulo o contexto 5 do auto de infração nº. 
2006/002938.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 06 
dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


