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ACÓRDÃO Nº. : 109/2010
PROCESSO Nº. : 2009/7270/500218
REEXAME NECESSÁRIO : 2.785
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : CRISPINIANA PEREIRA DA SILVA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.089.436-0

EMENTA: Conclusão Fiscal. Levantamento Elaborado Com Erro – É nulo o 
lançamento embasado em levantamento efetuado sem observâncias das técnicas 
de auditoria.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração nº 2009/001026 e extinto o processo, sem 
julgamento de mérito. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o 
caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo 
Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Luciene Souza 
Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 15 dias do mês de abril de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto. 

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa supracitada foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de 
R$ 37.228,48 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais, quarenta e oito 
centavos), referente a fundo de estoque, devido a empresa ter encerrado suas 
atividades fiscais e não ter apresentado ao fisco as notas fiscais de saídas do 
estoque final, conforme foi constatado por meio do levantamento conclusão fiscal, 
relativo ao período de 01/01/2009 a 30/06/2009.

A autuada foi intimada, via postal, e não apresentou impugnação.

           Foi lavrado termo de revelia à folha 07.

A julgadora de primeira instância, considerando que o lançamento não está 
de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria da Fazenda, julgou o auto 
de infração nulo sem análise do mérito.

           A Representação Fazendária manifesta-se pela confirmação da decisão 
prolatada em primeira instância e julgar nulo o auto de infração.  
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Intimado via AR da decisão de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, o contribuinte não comparece aos autos. 

Analisado o presente processo, verifica-se que o instrumento de auditoria 
utilizado foi inadequado, o autor do procedimento lançou no levantamento conclusão 
fiscal apenas o valor do estoque inicial, sem considerar as compras e o estoque 
final, aliás, lançando como compras o valor fictício de R$ 1,00, não permitindo a 
apuração do correto Custo das Mercadorias Vendidas – CMV e não atendendo as 
orientações do manual de auditoria da Secretaria da Fazenda. Portanto, entendo ter 
ficado prejudicado o levantamento em que se embasou o auto de infração, 
nulificando o procedimento.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto para confirmar a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração nº 2009/001026 e extinto o 
processo, sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


