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ACÓRDÃO Nº: 036/2008
PROCESSO Nº: 2006/7160/500157 
REEXAME NECESSÁRIO: 1.991 
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: LIESE DE SOUZA REGINO FREIRE

EMENTA: Levantamento elaborado em desacordo com as normas técnicas de 
auditoria. Arbitramento de despesas pelo autuante sem base legal. Cerceamento 
ao direito de defesa. Lançamento nulo. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o lançamento e extinguir o processo sem julgamento de mérito. O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a 
emissão de novo auto de infração conforme art. XI inciso VI do Decreto nº 
3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho 
de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 21 de fevereiro de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa  foi autuada  no valor total  de R$ 62.284,70 (sessenta e dois 
mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), referente a omissão de 
saída de mercadorias tributadas, descritas nos campos 4.1, 5.1 e 6.1, relativas aos 
exercícios de 2002, 2003 e 2005,  constatada por meio de levantamentos 
financeiros.

A Autuada foi intimada, por via postal, para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado,  comparecendo ao processo fora do prazo 
legal, incorrendo em revelia.

O processo foi devolvido à autuante para elaboração dos levantamentos 
financeiros utilizando o formulário padrão da Secretaria da Fazenda e para 
informar a base legal do arbitramento de 15% das despesas.

Em manifestação às fls. 38/41 a autuante informa que não há qualquer 
dispositivo legal criando formulários e determinando que os levantamentos sejam 
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neles preenchidos e que o percentual de 15% das entradas está lógico em relação 
às atividades da empresa.

A julgadora  de primeira instância  julgou nulo o auto de infração nº 
2006/001730, no valor de R$18.517,93 (dezoito mil quinhentos e dezessete reais 
e noventa e três centavos),campo 4.11; no valor de R$ 19.036,62, (dezenove mil 
trinta e seis reais e sessenta e dois centavos)campo 5.11 e no valor de R$ 
24.730,15 (vinte e quatro mil setecentos e trinta reais e quinze centavos), campo 
6.11 do auto. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa não se 
manifestou.

A REFAZ recomendou a confirmação   da decisão prolatada em primeira 
instância e pela nulidade do auto de infração. 

Em análise aos autos, verifica-se que os levantamentos que deram  suporte 
à infrações foram elaborados em desacordo com o Manual de Auditoria, 
autorizado pela Secretaria da Fazenda, o qual dispõe que o levantamento 
financeiro, estabelecido pelo formulário modelo 228 deve relacionar todas as 
despesas informadas pelo contribuintes através de declaração escrita e não 
arbitrada pela autuante.

Face às considerações acima, entendo que o Auto de infração deve ser 
nulo, tendo em vista que apresenta erro na sua elaboração.

Diante do exposto, voto em preliminar pela nulidade do auto de infração nº 
2006/001730 por cerceamento ao direito de defesa, sem julgamento de mérito. 
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É o voto.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


