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ACÓRDÃO Nº : 167/2010 
PROCESSO Nº : 2008/6040/502200
REEXAME NECESSÁRIO : 2.763
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO : M A S ALECRIM
INCRIÇÃO ESTADUAL : 29.341.631-1

EMENTA: Básico do ICMS. Falha no Levantamento. Nulidade – É nulo o 
lançamento baseado em levantamento básico do ICMS elaborado em desacordo 
com a legislação tributária. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que 
julgou nulo o auto de infração nº 2008/001346 e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. A conselheira Luciene Souza Guimarães Passos votou pela 
procedência do auto de infração. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de 
auditoria, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e 
Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 08 dias do 
mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha 

VOTO: A empresa supracitada foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de 
R$ 48.161,02 (quarenta e oito mil, cento e sessenta e um reais, dois centavos), em 
virtude de apuração não fidedigna do imposto, haja vista a utilização de alíquota 
inferior à exigida pela legislação tributária para empresas não enquadradas no 
regime de micro ou pequena empresa nos exercícios de 2004, 2005 e 2006, 
conforme foi contatado por meio do levantamento básico do ICMS. 

A autuada foi intimada via postal, apresenta impugnação alegando que a 
fiscalização apurou ICMS baseado na alíquota 17% sobre o faturamento, não 
considerando a redução de 29,41%, nem os créditos na entrada, não observando 
também as vendas para o Estado.

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento.

           O autor do procedimento junta documentos de fls. 20/97 e emite despacho de 
fls. 98/99.
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           Novamente a julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para 
saneamento complementar, concessão dos créditos pelas entradas de mercadorias.

           O autor do procedimento emite novo despacho à folha 105, justificando a não 
concessão dos créditos.

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para sanar 
incapacidade processual do representante da impugnante.

            Intimado, o contribuinte comparece aos autos mantendo as alegações da
primeira impugnação.

A julgadora de primeira instância, considerando que o autor do procedimento 
não concedeu os créditos de direito do contribuinte, julgou o auto de infração nulo, 
sem análise do mérito.

           A Representação Fazendária manifesta-se pela confirmação da decisão 
prolatada em primeira instância, pela nulidade do auto de infração.  

Intimado via AR da decisão de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, o contribuinte não comparece aos autos. 

           Em análise aos autos, quanto aos contextos 4 e 5, verifica-se que a empresa 
se enquadra no benefício da Lei 1.921/2008 e conforme determina seu artigo 20:

Art. 20. Além dos benefícios previstos nesta Lei, é 
assegurada às microempresas e empresas de pequeno 
porte a regularização dos créditos tributários, constituídos 
ou não, cujo fato gerador ou ato infracional tenha 
ocorrido até 30 de junho de 2007, com a carga tributária 
reduzida prevista no art. 8º da Lei 1.404, de 30 de 
setembro de 2003.

Quanto ao ano de 2006, considerando que a empresa extrapolou o limite 
estabelecido para microempresas, na elaboração do levantamento básico do ICMS 
devem ser concedidos os créditos de ICMS destacados de mercadorias recebidas, 
em notas fiscais idôneas, a fim de que sejam compensados com o débito do 
imposto, conforme art. 32 da Lei 1.287/01, senão vejamos:
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Art. 32. O direito ao crédito, para efeito de compensação 
com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento 
que tenha recebido as mercadorias ou para o qual 
tenham sido prestados os serviços, está sujeito à 
idoneidade da documentação e, se for o caso, à 
escrituração nos prazos e condições estabelecidos na 
legislação.  

§ 1o O direito ao crédito está condicionado à regularidade 
da documentação na conformidade do regulamento.  

Portando, concordando com a julgadora de primeira instância, está 
caracterizada a nulidade do auto do auto de infração, por cerceamento a direito de 
defesa, previsto no art. 28, inciso II, da Lei 1.288/01. 

Dado o exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração nº 2008/001346 e julgo extinto 
o processo sem julgamento de mérito.  

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 12 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Conselheiro Relator 

Representante Fazendário


