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ACÓRDÃO Nº. : 61/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6040/501019
REEXAME NECESSÁRIO : 2.747
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ROSALINO DA SILVA COSTA
INSC. ESTADUAL : 29.064.362-7

EMENTA: Conclusão Fiscal. Levantamento Efetuado Com Erro Quanto às Técnicas 
de Auditoria. Utilização de Base de Cálculo e Não de Valores Contábeis - Apresenta 
nulidade o lançamento que se utiliza de valores diversos aos determinados pela 
técnica de auditoria fiscal. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento 4.1 por erro no 
levantamento, argüida pela REFAZ e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Publica e 
sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 16 dias do mês de março de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 5.034,58 
(Cinco mil e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), proveniente da saida 
de mercadorias tributadas, não registradas em livro proprio, detectado por meio do 
levantamento conclusão fiscal, relativo ao exercicio de 2002. 

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos, incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 3.553,91, parte do campo 4.11 e absolvendo o contribuinte do valor de R$ 
1.480,67, parte do campo 4.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância e julgar nulo o item 4 do auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário, 
arguindo, em síntese, que o auto de infração e a sentença de primeira instância são 
improcedentes porque exigem crédito tributário com base em procedimento de 
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auditoria já considerada nula por esta casa, quando do julgamento do auto de 
infração 2007/004818, pede pela improcedencia do auto de infração.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância e julgar nulo o item 4 do auto de infração. 

Analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS pela saida de 
mercadorias tributadas sem o devido registro e consequente pagamento do imposto, 
constatado por meio do levantamento conclusão fiscal, entendo que o autor do 
procedimento equivocou-se ao utilizar os valores base de cálculo, quando na 
verdade deveria ter utilizado os valores contábeis, fato este que altera 
significativamente o valor do imposto a ser reclamado, portanto, entendo ser 
providencial a arguição da Representação Fazendária quando se manifesta pela 
nulidade do auto de infração.

Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade do auto de infração por 
erro no levantamento, arguida pela Representação Fazendária e julgo extinto o 
processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 16 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


