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ACÓRDÃO Nº.: 283/2008
PROCESSO Nº.: 2005/7160/500031
REEXAME NECESSÁRIO: 1.521
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ARLENE LEDO DE SOUZA

EMENTA: Nulidade do lançamento lavrado por autoridade incompetente. 
Empresa com faturamento superior ao limite permitido como tarefa típica da 
autoridade lançadora classificada como Agente de Fiscalização e Arrecadação. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar nulo o auto de infração nº. 2005/001862 relativo os valores de R$ 15.184,27 
(quinze mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e R$ 159,88 
(cento e cinqüenta e nove reais e oitenta e oito centavos), referente os campos 
4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo auto de infração conforme 
art. XI inciso VI do Decreto nº. 3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, João Campos de Abreu, Paulo Afonso Teixeira 
e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 28 de abril 
de 2008, a conselheira Elena Peres Pimentel.

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$ 15.184,27 (Quinze mil cento e oitenta e 
quatro reais e vinte sete centavos), decorrente de omissão de saídas de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio relativo ao exercício de 
2004, conforme constatado por meio do levantamento conclusão fiscal. No campo 
5.1 em multa formal na importância de R$ 159,88 (Cento e cinqüenta e nove reais 
e oitenta e oito centavos), decorrente da falta de emissão de documento fiscal 
correspondente a cada operação de mercadorias não sujeitas ao pagamento de 
imposto, relativo ao exercício de 2004, conforme constatado através do 
levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada por ciência direta, não se manifestou ao processo 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo uma vez 
que o mesmo ultrapassa o valor estabelecido para empresas de pequeno porte.
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A representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar nulo o auto de infração.

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

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o autor do 
procedimento é AGFAR, 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 os valores de R$ 15.184,27 (Quinze mil cento e oitenta e quatro reais e 
vinte sete centavos), e R$ 159,88 (Cento e cinqüenta e nove reais e oitenta e oito 
centavos) relativo aos campos 4.11 e 5.11 respectivamente do auto de infração 
nº. 2005/001862.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


