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ACÓRDÃO Nº.:559/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6850/500154
REEXAME NECESSÁRIO: 2.384
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: JOSE LAZARO HILÁRIO

EMENTA: ICMS. Nulo o lançamento quando levantamento de conclusão fiscal é 
elaborado, utilizando-se a base de cálculo ao invés do valor contábil. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
para julgar nulo o lançamento e extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que 
sejam refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se outros autos de infração, se 
for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de agosto de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
2.156,68 (Dois mil cento e cinqüenta e seis reais e sessenta e oito centavos) 
referente a saída de mercadorias tributada não registradas no livro próprio relativo 
ao exercício de 2005, conforme foi constatado por meio do levantamento 
conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, não se manifestando ao processo incorrendo em 
revelia.

Os autos são devolvidos ao autuante para saneamento que refez o 
levantamento conclusão fiscal (fls. 37) e lavrou termo de aditamento (fls. 36), 
retificando o contexto, a base de calculo e o valor originário descritos nos campos 
4.1, 4.8 e 4.11 do auto de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou ao processo sendo aos 24 dias do mês de março de 2008, lavrado o 
termo de não manifestação. (fls. 41).

A julgadora de primeira instância 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.
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A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
retificação da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
improcedente face aos erros materiais observáveis.

Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária por ciência direta o contribuinte não se manifestou.

Visto analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
autor do procedimento ao lançar os valores de base de cálculo nas saídas, o que 
foi comprovado pelo DIF e cópias do livro de registro de apuração do ICMS 
anexos aos autos.

Ante ao exposto vejo ter agido corretamente a julgadora de primeira 
instância ao julgar nulo o auto de infração.

Face a isso em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, para julgar nulo o lançamento e extinto o processo sem 
julgamento de mérito.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


