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ACÓRDÃO Nº: 164/2009
PROCESSO Nº: 2008/6140/500463          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7433
RECORRENTE: BROCH & CORSO LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Aproveitamento de saldo Credor Indevido. Incompetência da 
Autoridade Lançadora. Extrapolado o Limite de Faturamento. - Nulidade do 
processo por incompetência da autoridade lançadora por lavrar exigência fiscal 
em empresa com faturamento superior a R$ 240.000,00.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por incompetência 
da autoridade lançadora, argüida pela REFAZ, 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 12 de março de 
2009, 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$ 17.403,67 (dezessete mil, quatrocentos e três reais e sessenta e sete 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, devido a aproveitamento de saldo credor indevido, conforme constatado 
através do levantamento básico do ICMS, relativo ao período de 01.01.2003 à 
31.12.2007, contido nos contextos 4 à 8 dos autos. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 16/07/2008.

Sentença de primeira instância foi lavrada, onde diz que o sujeito passivo 
está devidamente identificado, foi regularmente intimado por ciência direta, tendo 
apresentado impugnação tempestivamente. Que a exigência fiscal decorre da 
constatação que a autuada deixou de recolher ICMS provocado pelo 
aproveitamento de saldo credor indevido, nos exercícios de 2003 a 2007. Que a 
alegação que o exercício de 2002 estava prescrito, diz que este período não foi 
fiscalizado. Rejeita a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, quanto a 
esse fato. Quanto ao mérito, diz que foi constatado aproveitamento indevido de 
créditos, onde foi estornado, conforme campo 12 do levantamento básico do 
ICMS e chamado a falar sobre a origem desses créditos, o contribuinte nada 
disse. Considerando formalizada a caracterização da infração, julga procedente o 
auto de infração no seu todo. 
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Recurso voluntário foi impetrado pelo contribuinte, contra a sentença de 
primeira instância. Que as mercadorias, que foram estornados seus créditos, são 
de origem das mercadorias com entradas tributadas com redução de 30% e 60%, 
cujas saídas são diferidas e que vinha creditando indevidamente, conforme cópia 
do livro de entradas de mercadorias notas fiscais nº 7787 e 4347, do fornecedor 
Marisal Ltda., no mês de dezembro/2002 e que esse período está prescrito. 
Quanto ao período de 2004, mantém os mesmos argumentos, relativo às notas 
fiscais nº 7514 e 7342, conforme livro registro de entradas, juntados. E assim 
sucessivamente, quanto aos outros exercícios. 

A Representação Fazendária, em manifestação, diz que se superada a 
preliminar de incompetência da autoridade funcional da autuante, há que 
prevalecer o auto de infração pela constatação do ilícito fiscal ocorrido. Requer a 
manutenção da sentença de primeira instância.

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, anterior ao período da Ordem de Serviço emitida para o agente fiscal. 

Com essas considerações, esta relatoria resolve acatar a preliminar de 
nulidade do lançamento por incompetência da autoridade lançadora do tributo, 
argüida pela REFAZ. 

De todo exposto, voto para acolher a preliminar de nulidade do lançamento 
por incompetência da autoridade lançadora, argüida pela REFAZ, e julgar extinto 
o processo sem julgamento de mérito.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


