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ACÓRDÃO Nº:144/2009
PROCESSO Nº: 2008/7070/500004          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7392
RECORRENTE: F G COMÉRCIO DE MALHAS E ART. DO VESTUÁRIO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Omissão de saídas de Mercadorias Tributadas. Multa Formal. 
Autoridade Incompetente. Faturamento Excedente ao Limite de Alçada - Nulidade 
do processo por incompetência da autoridade lançadora por lavrar exigência fiscal 
em empresa com faturamento legalmente determinado para as microempresas.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por ser realizado 
por autoridade incompetente, argüida pelo relator, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 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 08 de abril de 2009, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada a pagar multa formal e ICMS, nos 
contextos seguintes:
Contexto 4: multa formal na importância de R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e 
cinqüenta reais), referente a extravio dos documentos fiscais relacionados, série 
D-1, conforme consta do boletim de ocorrência nº 018/2008, emitido em 
14/03/2008.  
Contexto 5: ICMS na importância de R$ 6.680,70 (seis mil e seiscentos e oitenta 
reais e setenta centavos), referente as saídas de mercadorias tributadas, não 
registradas no livro próprio, conforme constatado através do levantamento conta 
caixa, referente ao período de 09/03 à 31/12/2006. 
Contexto 6: multa formal na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente 
não autenticação dos livros fiscais de entradas, saídas e apuração do ICMS, 
inventário, escriturados por processo eletrônico de dados no ano de 2007, 
conforme ficha de controle desta Delegacia Regional. 
Contexto 7: multa formal na importância de R$ 196,48 (cento e noventa e seis  
reais e quarenta e oito centavos), referente a não apresentação do registro de 
inventário, relativo ao exercício de 2006, conforme cópia do livro em anexo.  
Contexto 8: multa formal na importância de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), 
referente a não apresentação a Coletoria Estadual de seu domicílio do registro de 
inventário, relativo ao exercício de 2007, conforme cópia deste em anexo.  
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O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente em 07/04/2008, fls. 
40 e 42 dos autos.

Sentença foi lavrada, onde diz que reclama o valor total de R$ 10.277,18 
(dez mil, duzentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), conforme contextos 
4 à 8, onde foi intimada regularmente do auto de infração, através de intimação 
pessoal. Diz que a impugnação ofertada pelo contribuinte, conseguiu elidir o 
trabalho auditorial somente em parte, especificamente sobre o contexto 8. Quanto 
aos outros contextos, ficou configurado, provando materialmente a ilicitude, e em 
alguns com a concordância da empresa autuada. Julga procedente em parte o 
auto de infração. 

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde diz que a multa formal 
contida no contexto 4, que não emitiu nenhuma nota fiscal série D-1 e quanto as 
notas fiscais M-1, conforme cópia do livro anexo, no período de 20/11 à 
03/12/2007, não seria possível a emissão de 25 notas fiscais, qual seria o 
interesse no extravio dos blocos? Quanto ao ICMS contexto 5, diz que não pode 
falar em saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio ou 
omissão de saídas, que para comprovar junta cópia do livro razão onde consta 
suas compras e suas vendas. Quanto ao contexto 6, os argumentos do julgador 
quanto ao contexto 8, são idênticos a esse contexto, como pode esse aceitar os 
argumentos para aquele contexto e não para esse contexto, sendo que são 
encadernados juntos. Quanto ao contexto 7, ficou provada a autenticação do livro 
registro de inventário. Conclui, requerendo a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária manifesta-se dizendo que o julgador laborou 
de forma coerente no seu julgamento, motivo pelo qual, recomenda sua 
confirmação. 

Da análise dos autos, constata-se que a autoridade lançadora do tributo 
não detinha a competência funcional para efetuar o lançamento, conforme dispõe 
a Lei Estadual nº 1.609/2007, pois, a empresa/contribuinte tinha um faturamento 
anual superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), relativo ao ano de 
2007, conforme DIF – Documentos de Informações Fiscais, formulário da SEFAZ-
TO., do ano anterior ao período da Ordem de Serviço, emitida para o agente 
fiscal. 

Com essas considerações, esta relatoria resolve propor a preliminar de 
nulidade do lançamento por incompetência da autoridade lançadora do tributo. 
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De todo exposto, voto para ratificar a preliminar de nulidade do lançamento 
por ser realizado por autoridade incompetente, argüida por esta relatoria, e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


