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ACÓRDÃO Nº.:524/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6010/501000
REEXAME NECESSÁRIO: 2.310
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MARIA J ARAUJO BARBOZA

EMENTA: ICMS. Levantamento da Conta Mercadorias sem separação por 
situação tributária. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por utilização do 
método impróprio da auditoria aplicada ao caso concreto, argüida pelo Presidente 
e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Gaspar Maurício Mota 
de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de 
novo auto conforme Art. 11 inciso VI do Regimento Interno. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 24 de julho 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$ 
3.981,83 (Três mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio 
constatado por meio do levantamento conclusão fiscal, relativo ao exercício de 
2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, não argüiu 
preliminar, no mérito alega discordar da autuação uma vez que o autor do 
procedimento cometeu o equivoco ao somar todas as bases de cálculos como 
vendas tributadas; e que em dezembro havia a redução da base de cálculo de 
29,41% o que gerou a diferença que foi autuada.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

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

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário a este conselho dizendo que a Representação 
Fazendária equivocou-se quando citou que uma microempresa ou empresa de 
pequeno porte ao ultrapassar o limite máximo permanecesse no mesmo regime 
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até o final do exercício sem observância de seu faturamento, isto porque segundo 
ela, uma empresa não poderia tributar de duas formas no mesmo exercício.

Ante ao exposto vem acatar a sentença de primeira instância e requerer 
que a mesma seja mantida.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e que o auto de infração seja 
julgado improcedente.

Visto analisado e discutido o presente processo ficou constatado, que, a 
referida empresa está enquadrada ao sistema de micro e pequena empresa, 
porém, no mês de dezembro de 2006 ultrapassa o valor limite para o 
enquadramento. Em melhor análise ficou constatado que o levantamento utilizado 
pelo autor do procedimento não é o mais correto para o presente caso, deveria o 
mesmo ter efetuado dois levantamentos específicos, um até o mês de novembro 
e outro referente ao mês de dezembro do referido exercício fiscalizado.

Face ao exposto voto acatando a preliminar de nulidade por método 
impróprio de auditoria aplicada ao caso concreto, argüida pelo presidente e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


