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ACÓRDÃO Nº:365/2009
PROCESSO Nº: 2008/6010/500230
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.594
RECORRENTE: HÉLIOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 
LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Empresa com Faturamento Superior ao Limite de Microempresa. Falta de 
Competência Funcional Para Auditar Empresa Com Faturamento Acima do Limite 
Estabelecido – Eiva-se de nulidade o auto de infração quando lavrado por 
autoridade incompetente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por incompetência da 
autoridade autuante, arguida pela REFAZ e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, 
lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. 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 17 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1, 6.1 e 7.1, 
por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 3.893,21 (Três mil, oitocentos e noventa 
e três reais e vinte um centavos), referente a ICMS registrado e não recolhido, 
relativo aos períodos de 2005 a 2007, conforme demonstrado pelo levantamento 
básico do ICMS. No campo 5.1, por aproveitar indevidamente ICMS no valor de 
R$411,26 (Quatrocentos e onze reais e vinte seis centavos), conforme demonstrado 
no levantamento básico do ICMS relativo ao exercício de 2005. Nos campos 8.1 a 
11.1, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 88.882,39 (oitenta e oito mil, 
oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas não registradas nos livros próprios, relativo aos exercícios de 
2003 a 2006.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva, 
argüindo, em síntese, que em relação aos contextos 8 a 11 a autora do 
procedimento em seu levantamento cometeu alguns erros tais como as compras, 
vendas, fornecedores, empréstimos e obrigações tributárias e fiscais. Apresenta 
demonstrativos referentes aos contextos mencionados que trazem valores diferentes 
dos da autuação.
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Às folhas 415/416, o julgador de primeira instância, em despacho, remete os 
autos a autora do procedimento para que se manifeste quanto às provas trazidas 
aos autos que comprovariam o suposto equívoco na apuração da base de cálculo do 
ICMS.

Às folhas 418/427, a autora do procedimento junta intimação, contrato de 
mútuo, contrato de desconto de cheques.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, diz que o julgador de primeira instância ao 
condenar a empresa nos campos 4 a 11 equivocou-se, pois a empresa já parcelou 
os créditos exigidos nos contextos 4.11 a 7.11, baseados no REFIS, conforme TA-
PCT-ICMS nº. 0012638 – controle 962/002766, com data de 30/04/2008. Diz, 
também, que o auto de infração fora devidamente impugnado e as provas 
apresentadas demonstram claramente a improcedência do auto de infração. Ao final, 
pede a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária recomendou que a única ressalva a ser feita ao 
presente lançamento refere-se à competência funcional da autoridade autuante 
especificamente, quanto aos exercícios de 2003 e 2004 e que superada esta 
preliminar, opina pela procedência dos créditos reclamados nos contextos 8.1 a 
10.1.

Em análise aos autos, percebe-se que a empresa, no exercício anterior ao da 
ordem de serviço, mantém um faturamento acima do limite das microempresas, 
portanto, entendo que está fora da competência funcional da autoridade autuante, 
no entanto, o presente auto de infração está eivado de nulidade.

Portanto, entendo que deve prevalecer a preliminar de nulidade do 
lançamento por incompetência da autoridade autuante, argüida pela Representação 
Fazendária.

Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade do lançamento por 
incompetência da autoridade autuante, arguida pela REFAZ e julgo extinto o 
processo sem julgamento de mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


