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ACÓRDÃO Nº:456/2008
PROCESSO Nº : 1996/9530/915          
REEXAME NECESSÁRIO: 2294
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MARCELO HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS

EMENTA: Auto de infração, lançado por agentes públicos, sem terem participado 
de concurso público para a área fiscal. Nulidade do lançamento. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar a nulidade do lançamento realizado por 
autoridade incompetente, argüida pela Recorrente, e julgar extinto sem 
julgamento do 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, Raimundo Nonato Carneiro e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 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$16.150,00 (dezesseis mil, cento e cinqüenta reais), referente a transporte de 
bovinos sem documentação fiscal, conforme Termo de Apreensão nº 007790, 
relativo ao período de 01.05 à 30.05.1993.  

Termo de revelia foi juntado aos autos, fls. 17, face o não pagamento do 
crédito tributário, e a não apresentação de impugnação.   

Sentença foi lavrada, onde constata-se que o sujeito passivo não está 
identificado no auto de infração, pois faltam os números de inscrição estadual e 
do CPF. Que o auto de infração fls. 02 dos autos, lavrado em 14.10.1993, com 
base na cópia do Termo de Apreensão nº 007790, que já havia gerado o auto de 
infração nº 000915, lavrado em 05.07.1993. Diante da duplicidade de autuações e 
pela falta de identificação do sujeito passivo, julga improcedente o auto de 
infração,   

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração.  

O contribuinte não se manifestou.
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Os agentes do fisco, efetivamente não são pessoas capazes de produzir o 
crédito tributário, pois não foram concursado para estarem aptos para o mister 
oficial.

Então a esta relatoria, decidiu requerer nulidade do auto de infração, por 
incompetência do agente do fisco, lançador do tributo.

De todo exposto, acatar a preliminar a nulidade do lançamento realizado 
por autoridade incompetente, argüida pela Recorrente, e julgar extinto sem 
julgamento do 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


