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ACÓRDÃO Nº.: 098/2008
PROCESSO: 2007/7180/500025         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6935
RECORRENTE:WALTERLEY MOURA SALES
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Levantamento utilizado pelo auditor não determina com 
precisão o fato gerador da exigência tributária. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação do fato gerador do imposto reclamado, argüida pelo Conselheiro 
Relator, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de 
novo auto de infração conforme art. XVI inciso VII do Regimento Interno. 
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 25 de fevereiro de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A  empresa foi autuada em dois contextos no campo 4.1 na importância 
de R$ 884,12(Oitocentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), referente 
ICMS não registrado e não recolhido constatado através do levantamento básico 
de ICMS relativo ao exercício de 2002. No campo 5.1 na importância de R$ 
410,74 (Quatrocentos e dez reais e setenta e quatro centavos) referente ICMS 
aproveitado indevidamente, constatado através do levantamento básico do ICMS 
relativo ao exercício de 2002.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação onde alega estar 
enquadrado como empresa de pequeno porte e como tal faz o recolhimento do 
ICMS de forma correta e vem requerer a insubsistência do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação nega-lhe 
provimento e julga o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresenta recurso a este conselho com as mesmas argumentações da 
impugnação.
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A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância para julgar o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o simples 
levantamento básico do ICMS não é suficiente para dar sustentação à exigência
tributaria, pois não determina com precisão o fato gerador do tributo exigido. 
Portanto voto em preliminar reformando a decisão de primeira instância para 
julgar nulo o auto de infração nº. 2007/000618.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


