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ACÓRDÃO Nº.: 127/2008
PROCESSO Nº:: 2007/6040/500911
REEXAME NECESSÁRIO: 2011
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: IND. NACIONAL DE ASFALTOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.064.943-9

EMENTA: Multa formal. Autoridade lançadora AFRE II. Empresa com faturamento 
superior ao estabelecido para a  tarefa típica para o cargo. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou nulo o 
auto de infração nº. 2007/001173, e extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
senhor Gaspar Mauricio Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Publica 
e solicitou a emissão de novo auto conforme art. XI inciso VI do Decreto de n° 
3.198/2007. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 11 de março de 2008, o conselheiro Mario Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker.

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 483.739,13 
(Quatrocentos e oitenta e três mil setecentos e trinta e nove reais e treze centavos), 
por deixar de apresentar os arquivos magnéticos com informações utilizadas pelo 
sistema integrado de informações sobre operações interestaduais com mercadorias –
SINTEGRA, exigido pelo artigo 44 inciso V, alínea “b” da Lei 1287/01, durante os 
meses de fevereiro a junho de 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação, argüiu preliminar que o autor 
do procedimento é AFRE II, e que cuja competência está limitada para a constituição 
de Crédito Tributário em empresas com faturamento dentro dos limites definidos para 
microempresa e empresa de pequeno porte, segundo dispõe ANEXO ÚNICO DA LEI 
1.727 de 17 de outubro de 2006 que alterou a Lei 1.609/2005; como se observa a 
empresa é indústria classificada no grupo 6, portanto fora dos limites e competência 
do agente fiscal autor do lançamento.

No mérito argumenta que foi intimada a apresentar os documentos referentes 
ao sintegra; que a intimação não representava o inicio de procedimento fiscalizatório 
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posto que o agente autor da intimação não possui prerrogativas legais para fiscalizar 
e constituir crédito tributário contra a impugnante que é empresa do grupo 6; que a 
legislação prevê que a multa aplicada somente na hipótese de falta de entrega e não 
na entrega fora do prazo regulamentado; que a espontaneidade da empresa em 
apresentar as informações antes do inicio de qualquer procedimento fiscalizatório e 
até mesmo antes da lavratura do auto de infração não permite a aplicação da multa.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da decisão de primeira instância para julgar o auto de infração nulo.

Devidamente notificado em intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o autor do 
procedimento é AFRE II, portanto não estando o mesmo qualificado para fiscalizar ou 
constituir crédito tributário em empresas que possuem um faturamento superior ao 
estabelecido para microempresa ou empresa de pequeno, e como podemos verificar 
a empresa ora fiscalizada pelo mesmo ultrapassa o limite de faturamento 
estabelecido. Portanto o processo apresenta nulidade prevista no artigo 28, inciso I da 
Lei nº. 1.288/01, senão vejamos:

Art. 28. É nulo o ato praticado:

I – por autoridade não identificada, incompetente ou 
impedida;

Pelo exposto voto pela manutenção da sentença de primeira instância e julgo 
nulo o auto de infração nº. 2007/001173.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
02 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


