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ACÓRDÃO Nº.: 207/2008
PROCESSO Nº.: 2006/7160/500035
REEXAME NECESSÁRIO: 1.574
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: SAULO GONÇALVES

EMENTA: Nulo o lançamento quando constituído por autoridade incompetente. 
Auditor Fiscal da Receita Estadual II. Empresa com faturamento superior ao 
estabelecido para a tarefa típica para o cargo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância que julgou nulo o lançamento por ser efetuado por autoridade 
incompetente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e solicitou a emissão de novo auto conforme Art. XI inciso VI do 
Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Fabíola 
Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 31 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 7.196,81 (Sete mil cento e noventa e seis 
reais e oitenta e um centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não 
registradas no livro próprio relativo ao exercício de 2003, conforme constatado 
por meio do levantamento conclusão fiscal. No campo 5.1 em multa formal na 
importância de R$ 2.843,96 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa 
e seis centavos), correspondente ao giro comercial de R$ 28.439,56 (Vinte oito 
mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinqüenta e seis centavos), no exercício 
de 2003, constatado através  do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, onde alega 
que o levantamento conclusão fiscal não é o método mais apropriado para 
sustentar a acusação de que o contribuinte teria deixado de emitir documentos de 
saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, pelo fato que 
não há um tabelamento de preços, alega, portanto que o autor do procedimento 
infringiu o art. 9º da Resolução SEFAZ nº. 061/96 e portaria nº. 1799/02, que 
dispõe sobre o arbitramento de lucro bruto em apuração de saídas tributadas de 
mercadorias.
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A julgadora de primeira instância julga o auto de infração nulo face ao 
faturamento anual da empresa ser de R$ 331.158,70, extrapolando o limite de R$ 
240.000,00 estabelecido para as empresas de pequeno porte, portanto o 
processo apresenta nulidade conforme Art. 28 inciso I da Lei 1288/01, 
submetendo sua decisão à apreciação do COCRE- TO. Nos termos dos artigos 
56, inciso IV, alínea f e 58, § único da Lei 1288/01.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar nulo o auto de infração, e 
que seja encaminhado à Delegacia de Jurisdição para a constituição legitima do 
crédito tributário.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte se manifesta concordando 
com a decisão de primeira instância, quanto à constituição de novo crédito, 
argumenta que a mesma esta vinculada a existência de fato gerador e deverá ser 
comprovada por aquele a quem cabe efetuar o lançamento.

Pelo exposto solicita a confirmação da nulidade do auto de infração e o 
arquivamento do processo, visto que o levantamento que serviu como objeto para 
o lançamento do crédito tributário não comprova o fato gerador. 

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que a empresa
possui um faturamento superior ao limite estabelecido para as empresas 
enquadradas ao sistema de microempresa e empresa de pequeno porte, sendo, 
portanto o autor do procedimento autoridade incompetente para a lavratura do 
presente auto de infração.

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. 2006/000087.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


