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ACÓRDÃO Nº:448/2008
PROCESSO Nº : 2005/7160/500009          
REEXAME NECESSÁRIO: 1475
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MÁRCIA DE FREITAS GOMES BARBOSA

EMENTA: Lançamento de crédito tributário por agente incompetente. Agente de 
Fiscalização e Arrecadação. Limite definido para as microempresas. Empresa 
com faturamento acima do teto estabelecido para micro e empresas de pequeno 
porte. Nulidade do lançamento.  

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 e extinguir o processo sem julgamento de 
mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de maio de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada, a recolher ICMS na importância de 
R$12.528,75 (doze mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco  
centavos), referente a imposto registrado e não recolhido, constatado através 
do levantamento básico do ICMS, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004.   

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que o autor do 
lançamento infringiu o art. 28, inciso II da lei nº 1.288/2001, quando elaborou o 
levantamento, atribuindo valores sem comprovar a origem e assim 
impossibilitando o sujeito passivo de se defender. Não demonstrou a origem 
do lançamento de ofício do campo 20 do levantamento.  Requer assim, 
nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa.  

Sentença foi lavrada, onde em preliminar, que a lei nº 1.456/2004, 
estabelece no anexo II, as tarefas típicas do cargo de agente de fiscalização e 
arrecadação, item 9, que este estão permitido constituir crédito tributário até o 
limite de microempresa e empresas de pequeno porte. Que no levantamento 
fls. 04, observa que a empresa pertence ao grupo 4, com faturamento anual de 
R$895.527,15, extrapolando o limite de R$240.000,00, estabelecido para 
aquelas empresas permitidas. Diante disso, registra-se nulidade no 
procedimento. Julga nulo o processo sem julgamento do mérito. 
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A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença 
prolatada em primeira instância, pela improcedência do auto de infração.

O contribuinte apesar de devidamente intimado não se manifestou.

O agente do fisco autor do procedimento, não tinha competência para 
lavrar o auto de infração, essa motivação levou a julgadora de primeira instância a 
nulificar o procedimento. Entendo correto a sentença prolatada, o qual deve 
prevalecer neste contencioso. A Lei nº 1.456/2004, deixar claro a forma de 
constituição de créditos, que seria dos contribuintes com faturamento até o limite 
das microempresas ou seja de R$ 240.000,00, o faturamento da empresa chegou 
a importância de R$ 895.527,15.

O procedimento fiscal efetuado, não deve prevalecer neste Contencioso 
administrativo-tributário, por falta de base legal. Com essas considerações, 
entendo que a nulidade do processo, deve ser mantida neste Órgão Colegiado. 

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, que julgou nulo o lançamento e extinguir o processo sem 
julgamento de mérito.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


