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ACÓRDÃO Nº: 241/2008
PROCESSO Nº: 2007/7130/500277
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6994
RECORRENTE: NICIA MP DOS REIS PEREIRA & CIA LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Nulidade do lançamento por falta de comprovação pela SEFAZ do 
quantum da obrigação reclamada.

DECISÃO: Decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento 
por incompetência da autoridade lançadora, argüida pela Recorrente. Voto 
divergente do Conselheiro João Gabriel Spicker. E por maioria, acatar a preliminar 
de nulidade do lançamento por imprecisão na determinação do quantum da 
obrigação reclamada, argüida pela Recorrente, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. Votos divergentes dos conselheiros Juscelino Carvalho de 
Brito e Elena Peres Pimentel. O senhor João Gaspar Maurício de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública 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 Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 11 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

VOTO VENCEDOR: Conselheiro Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme descrito no Contexto: 4.1 – Aproveitou 
indevidamente o crédito de ICMS na importância de R$. 1.440,16 (um mil 
quatrocentos e quarenta reais e dezessete centavos) em desacordo com as 
normas legais relativo ao período de 01.01.2006 a 31.12.2006 conforme fazem 
provas cópias do Livro de Registro de Apuração do ICMS e Levantamento Básico 
do ICMS.  

O auditor autuante fez juntada dos documentos de fls. 04/08.

O contribuinte foi Intimado via AR, e a fls. 10/13 apresentou impugnação 
aduzindo que o auto de infração estava fadado ao insucesso, pelas razões fáticas 
e jurídicas, visto que o agente de fiscalização era autoridade manifestamente 
incompetente para lavrar o presente auto de infração, passível de nulidade, visto 
que  a competência outorgada pela Lei 1.609/05, Anexo I,  que o auditor  
pertencente ao cargo de AFRE II, só é competente para autuar microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, e que a empresa autuada não pertencia a nenhum 
desses grupos, visto que é optante pelo lucro real, conforme se pode verificar no 
contrato social, e que somente os Auditores AFRE III é que são competentes.
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Que no mês de dezembro de 2005 efetuou o pagamento do ICMS 
erroneamente, acima do valor correto, e no mês de janeiro de 2006, aproveitou o 
crédito do imposto pago acima do valor correto, e que por falha da contabilidade 
não pediu a autorização para aproveitar o crédito do imposto, e devido a esse fato, 
entendeu que houve somente descumprimento de obrigação acessaria, sendo 
assim a empresa teria que ser autuada com multa formal.

Requereu a nulidade do lançamento, e caso não fosse esse o 
entendimento, no mérito requereu a extinção do feito.

Em sentença de fls. 26/35, o julgador de primeira instância, afastou a 
preliminar de nulidade absoluta em razão da suposta incompetência, visto que o 
que determina a competência legal é o valor do faturamento, receita anual bruta 
declarada pela empresa no último exercício, sendo que em relação ao ano 
autuado, o valor estar expresso no levantamento de fls. 5 que é ratificado pela DIF 
de fls 15/18,  abaixo de R$. 240.000,00, e que se não bastasse, o autuante 
possuía competência legal para a constituição do crédito tributário, nos termos da 
Lei 1.727/2006, 1.777/2007, LC n° 123/2006, Dec. 3.056/2007, que são 
substitutivas e com grau de procedência sobre as demais normas que as 
antecedem.

Que o julgado ACÓRDÃO DO COCRE N° 251/2007, e toda outra 
jurisprudência do CAT/SEFAZ/TO, não podem se dá “contra legem”, salvo se 
houver pronunciamento do STF sobre tais normas legais, uma vez que os atos 
administrativos, inclusive sentenças singulares ou colegiadas do CAT, como 
imagina a defesa, não podem revogar ou ignorar a vigência de Leis que 
determinam as competências legais dos respectivos cargos fazendários, em 
particular as Leis 1.727, de 17/10/2006, 1.777, de 13/04/2007; LC 123, de 
14/12/2006 e o Dec. 3.056, de 04/07/2007, todos em reconhecido vigor, assim, tais 
julgados e/ou jurisprudência administrativa, não se aplica ao caso sob exame, ou 
quaisquer outras em situações similares, análogas.

Conheceu da impugnação apresentada, negou-lhe provimento, julgou 
procedente o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário reclamado, mais os acréscimos legais.

Notificada da sentença de primeira instância, a fls. 40/42 autuada 
apresentou o recurso voluntário, com as mesmas alegações da impugnação.

A representação fazendária em manifestação, recomendou pela 
confirmação da sentença de primeira instância.
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Do exposto e das preliminares argüidas pela recorrente:

a) - Preliminar de nulidade do lançamento por incompetência da autoridade 
lançadora - rejeito;

b) - Preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na determinação 
do quantum da obrigação reclamada – acato a preliminar argüida pela recorrente, 
e, de conseqüência, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
24 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


