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ACÓRDÃO Nº: 169/2009
PROCESSO Nº: 2008/6820/500132 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7399
RECORRENTE: NILSON VIANA PIRES 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Exigência Fiscal Embasada em Levantamento da Conta Caixa -
Reconstituição. Faturamento Superior ao Atribuído às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte. Nulidade – É que ser considerado nulo o lançamento, por 
incompetência da autoridade lançadora, quando verificado excedente no 
faturamento da empresa.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por ser realizado 
por autoridade incompetente, 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. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo 
Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
07 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$54.129,29 (cinqüenta e quatro mil, cento e vinte e nove reais e vinte e nove 
centavos), referente as saídas de mercadorias tributadas e não registradas nos 
livros próprios, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004, conforme constatado 
através do levantamento da conta caixa.    

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 20/06/2008. 

Sentença foi lavrada, diz que rejeita a preliminar de cerceamento ao direito 
de defesa, porque há harmonia entre os fatos apresentados e provados pelas 
autoridades de fiscalização e não houve caducidade ou erro na tipificação da 
infração denunciada. Quanto ao mérito, diz que o auto de infração refere-se a 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, apurada a partir da conta CAIXA. 
Também, afasta a ocorrência de erro de fato, pois, ficou constatada a ocorrência 
de omissão dolosa de lançamento na escrita contábil. Julga procedente o auto de 
infração.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde argui preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa com erro de identificação do sujeito passivo e 
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da descrição da infração. Diz que o julgador de primeira instância, que a autuada 
aproveitou crédito em desacordo com a legislação. Que a constituição do crédito 
ocorreu com erro na descrição da infração, pois, o agente do fisco baseia sua 
autuação no levantamento da conta caixa, onde há ocorrência de nulidade com 
cerceamento ao direito de defesa. Sobre o mérito, diz que há ocorrência de erro 
de fato, por equívoco na identificação do sujeito passivo, cálculo errado da 
alíquota ou do montante a pagar. Fala sobre a aplicabilidade do código civil, pois, 
aquele que recebe o que não lhe é devido fica obrigado a restituir. Com essas 
considerações, requer o cancelamento do auto de infração.   

A Representação Fazendária manifesta-se pela recusa do recurso 
voluntário apresentado e a manutenção da sentença de primeira instância, que 
julgou procedente o auto de infração.   

Analisando os autos e em especial o faturamento da empresa, relativo ao 
período fiscalizado, o período de 2007, onde se percebe que este ultrapassou a 
barreira de faturamento de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) ao ano. 
Fato esse que impossibilita o agente do fisco, autor do procedimento, de lavrar o 
auto de infração.  

Com a constatação acima, que o faturamento da empresa ultrapassou o 
teto de microempresa, o agente do fisco, tornou-se incompetente para atuar nos 
autos, portanto, eivado de nulidade ficou todo procedimento. Face a isso, o 
Presidente do COCRE argui a incompetência da autoridade lançadora do crédito 
tributário. 

Diante do exposto, resolvi acolher a preliminar de nulidade do lançamento 
por ser realizado por autoridade incompetente, argüida pelo Presidente, e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito.

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representação Fazendária


