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ACÓRDÃO Nº: 128/2008
PROCESSO Nº: 2005/6140/500039
REEXAME NECESSÁRIO: 1962
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ALCIONE PINTO CERQUEIRA

EMENTA: ICMS. Autoridade lançadora AGFAR. Empresa com faturamento superior 
ao estabelecido para tarefa típica ao cargo. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 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 Publica e solicitou a emissão 
de novo auto de infração conforme art. XI inciso VI do Decreto n° 3.198/07. 
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 06 de março de 2008, o conselheiro Mario 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS referente a omissão de 
saídas de mercadorias tributadas não registradas em livros próprios, no campo 4.1 no 
valor de R$ 2.393,73 (Dois mil trezentos e noventa e três reais e setenta e três 
centavos), relativo ao exercício de 2004; no campo 5.1 no valor de R$ 13.335,43 
(Treze mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos) relativo a 
exercício de 2003 e no campo 6.1 no valor de R$ 3.964,34 (Três mil novecentos e 
sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) relativo ao exercício de 2002.

As fls. 51 foi emitido termo de aditivo alterando os campos 4.1, 4.8 e 4.11, 
sendo o valor originário alterado para R$ 12.567,06.

A autuada é intimada apresenta impugnação solicitando que seja feita 
diligencias para que o auditor veja seus equívocos uma vez que não existem as 
diferenças encontradas pelo auditor, solicita, portanto a improcedência do auto de 
infração e o arquivamento do processo.
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A julgadora de primeira instância emite despacho solicitando a exibição de 
cópias dos livros de apuração de ICMS do periodo de 01/07/2003 a 31/12/2004.

A julgadora de primeira instância novamente emite despacho para que o 
processo retorne para o autor para que o mesmo reveja as reduções aplicadas aos 
valores dos levantamentos e considerando o faturamento da empresa a possibilidade 
de existir despesas tributárias, fornecedores em aberto, empréstimos e descontos.

Em atendimento ao despacho foram refeitos os levantamentos sendo alterados 
os valores das diferenças encontradas anteriormente, sendo emitido termo de 
aditamento modificando os valores a recolher constantes dos campos 4.1, 4.8, 4.11, 
5.1, 5.8, 5.11 e tornando sem efeito a exigência tributária constante dos campos 6.1, 
6.8 e 6.11 do auto de infração.

O contribuinte comparece aos autos solicitando a extensão do prazo para 
apresentar impugnação, o qual foi concedido fls. 121/122 sendo procedida nova 
intimação o sujeito passivo comparece aos autos com impugnação argüiu em 
preliminar que o auto de infração não pode prosperar pelo fato de a auditoria ter sido 
efetuada por autoridade incompetente, auditor de nível II, que a empresa tem um 
faturamento superior a R$ 240.000,00, alega também que nos levantamentos e nos 
termos aditivos consta a indicação de agentes do fisco que não fazem parte da ordem 
de serviço. 

No mérito requer a improcedência do  auto de infração  pelo fato de que o 
levantamento do movimento financeiro  estar errado, pois o saldo final de caixa de 
2002 diverge do saldo inicial de caixa de 2003 e também por não analisar os extratos 
bancários para constatar a existência de transferências bancarias.

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação dá-lhe provimento e 
julga o auto de infração nulo submetendo sua decisão a apreciação do  COCRE.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a manutenção 
da sentença de primeira instância e julgar nulo o auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o sujeito passivo manifesta-se acolhendo a 
decisão de primeira instância, solicitando o acolhimento da mesma pelo COCRE.
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Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o autor do 
procedimento está classificado na categoria de Agente de Fiscalização e 
arrecadação, e que a lei vigente à época da lavratura do auto de infração, estabelece 
como tarefa típica do cargo: constituir crédito tributário em empresas com faturamento 
dentro dos limites definidos para as microempresas ou empresas de pequeno porte. È 
evidente também que a empresa em questão tem um faturamento superior ao limite 
instituído para microempresa ou empresa de pequeno porte.

Pelo exposto voto pela manutenção da sentença de primeira instância e julgo o 
auto de infração nulo.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
02 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


