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ACÓRDÃO Nº:310/2009
PROCESSO Nº: 2008/6860/501255 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.623
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: SETEL SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA ME 

EMENTA: Nulidade. Autoridade Incompetente membro do Contencioso 
Administrativo Tributário– É nulo o auto de infração lavrado por autoridade 
incompetente, uma vez que o agente não estava em exercício de atividade fiscal.  

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 por elaborado por autoridade incompetente. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se outro auto de 
infração, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino 
Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 18 de junho de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de 32.531,50 
(trinta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e cinqüenta centavos), referente a 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória ao deixar de lançar os 
documentos fiscais nos livros próprios, nos exercícios de 2001/2003. 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva, com as seguintes alegações:

Em preliminar, argüiu a decadência para constituição do crédito tributário, 
fundamentando a sua peça no art. 149 e seus incisos e art. 173, inciso I, do CTN.

No mérito, alega a não ocorrência de prestação de serviços de 
telecomunicação por parte da Autuada, nem tão pouco circulação de mercadorias. 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento, e julgou o auto de infração nulo, por entender que na data da feitura do 
auto de infração o autor do procedimento exercia a função de julgador de primeira 
instância, portanto, não atendia aos requisitos para exercer a função de autuante, 
por não constar no rol de suas atuais atribuições.
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Como, também, a falta de assinatura do autor do procedimento no auto de 
infração.

A REFAZ recomendou a confirmação da sentença de primeira instância e a 
nulidade do auto de infração.

Ciente da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ a empresa 
não se manifestou.

Em análise aos autos, verifica-se que a julgadora de primeira instância agiu 
corretamente quando julgou o auto de infração nulo, pois na data da feitura do auto 
de infração, o autor do procedimento exercia a função de julgador de primeira 
instância, portanto, não atendia aos requisitos para exercer a função de autuante, 
por não constar no rol de suas atuais atribuições.

Neste sentido a Lei 1.288/01, no art. 28, inciso I, prevê que:

Art. 28. É nulo o ato praticado:

I - por autoridade não identificada, 
incompetente ou impedida.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, que julgou nulo o lançamento elaborado por 
autoridade incompetente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


