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ACÓRDÃO Nº:   526 /2009
PROCESSO Nº: 2006/7170/500046
REEXAME NECESSÁRIO: 1.931
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: LAURINDO AMARO BENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.028.836-3

EMENTA: Empresa com Faturamento Superior ao de Micro e Pequena Empresa. 
Vício Quanto a Legitimidade Ativa. Autoridade Lançadora Ocupante do Cargo de 
AFRE II – Apresenta nulidade o lançamento quando efetuado por autoridade sem 
competência legal para tanto.

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 do contexto 5, por incompetência da autoridade 
lançadora. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, João Campos de Abreu e Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 27 de agosto de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$265,43 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta 
e três centavos), referente débito a menor nos livros fiscais próprios, relativo ao 
exercício de 2001, constatado por meio do levantamento básico do ICMS. No campo 
5.1, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 1.025,96 (um mil e vinte cinco reais 
e noventa e seis centavos), por exceder o limite previsto para empresa de pequeno 
porte, relativo ao exercício de 2005.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando, em síntese, que concorda com a autuação referente ao ICMS recolhido a 
menor no exercício de 2001; porém, discorda da autuação do exercício de 2005, 
quando a autoridade fiscal simplesmente utilizou o valor apurado a maior e aplicou a 
alíquota de 17%, quando deveria fazer a apuração após reduzir a base de cálculo.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 265,43, lançado no 
contexto 4 e declarando nulo, sem julgamento de mérito, o valor de R$ 1.025,96, 
lançado no contexto 5.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou guia de 
recolhimento do valor condenado e declarando-se satisfeito com a decisão.

Em despacho de folhas 44, o chefe do CAT, considerando que o processo 
alcançou seus objetivos, determina o prosseguimento do feito tão somente em 
relação ao valor julgado nulo de R$ 1.025,96, campo 5.1.

Analisado e discutido o presente processo, que trata de cobrança de ICMS 
por exceder o limite previsto para empresa de pequeno porte, como o próprio 
histórico do auto de infração, em seu contexto 5, diz que a empresa ultrapassou o 
limite imposto para empresas de pequeno porte, e, como se percebe, a autoridade 
autuante à época detinha o cargo de AFRE II, portanto, incompetente para autuar a 
referida empresa, desta forma, o referido auto de infração apresenta nulidade, 
portanto, vejo ter agido de forma coerente a julgadora de primeira instância quando 
julgou nulo o contexto 5 do auto de infração.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, que julgou nulo o lançamento do contexto 5, por 
incompetência da autoridade lançadora.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 06 
dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


