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ACÓRDÃO Nº: 048/2011
PROCESSO Nº: 2009/6000/500051
REEXAME NECESSÁRIO: 2.985
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ARAUJO E NUNES LTDA.
INSC. ESTADUAL: 29.061.378-7

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Utilização Equivocada dos Valores Base 
de Cálculo - Apresenta nulidade o auto de infração que se fundamenta em
levantamento elaborado com erro.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade do lançamento por utilização de base de cálculo e 
não valor contábil, argüida pela REFAZ e julgar nulo o auto de infração sem 
julgamento de mérito. Voto divergente da conselheira Luciene Souza Guimarães 
Passos. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
sugerem que sejam refeitos os trabalhos de auditoria se for o caso. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, 
Luciene Souza Guimarães Passos e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 23 dias do mês de fevereiro de 2011, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 6.556,98 
(seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais e noventa e oito centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas, relativo ao exercício de 2008, constatado por meio 
do levantamento conclusão fiscal.

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

A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente, uma 
vez que o levantamento conclusão fiscal foi elaborado utilizando os valores base de 
cálculo e não os valores contábeis.

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

Devidamente intimado e notificado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.
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Em despacho de folhas 17, a chefe do CAT, considerando que o valor do 
crédito tributário julgado inexigível é superior o valor de alçada, submete o feito ao 
duplo grau de jurisdição, nos termos dispostos no parágrafo único do artigo 58 da 
Lei 1.288/2001, encaminhando o mesmo para julgamento pelo COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo, resta claro que houve 
equívoco por parte da autoridade autuante, pois o mesmo utilizou os valores base de 
cálculo em seu levantamento, quando o correto é utilizar-se dos valores contábeis.

Portanto, entendo estar correta a argüição da Representação Fazendária 
quando pede pela nulidade do auto de infração.

Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade do lançamento por utilização de 
base de cálculo e não valor contábil, argüida pela REFAZ e julgo nulo o auto de 
infração sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


