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ACÓRDÃO Nº : 26/2010
PROCESSO Nº : 2008/6040/502173
REEXAME NECESSÁRIO : 2528
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : RADAR AGROPECUÁRIA DISTRIB. E COM. LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.341.068-2

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito. Empresa Não Enquadrada dentro 
dos Limites Estabelecidos como Pequeno Porte. Auditor Fiscal de Terceira Classe -
É nulo o lançamento tributário realizado por autoridade fiscal que atue fora dos seus 
limites de competência. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração nº 2008/001321 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria e constituir 
novo crédito, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos 
e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 08 dias do mês de 
fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos, nos campos 4.1 e 5.1, por deixar 
de recolher ICMS no valor total de R$ 18.463,84 (dezoito mil, quatrocentos e 
sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referente ao aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS como consta no levantamento básico do ICMS, cópias 
das notas fiscais e cópias do livro de registro de entrada.

A empresa foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva, 
argüiu preliminar de nulidade do auto de infração por incompetência do agente 
autuante, uma vez que o faturamento da empresa no ano de 2006 foi superior ao 
limite de R$ 1.200.000,00, disposto na Lei 1.609, que dispõe das atribuições do 
cargo de AFRE III, cargo da autoridade autuante do presente auto de infração, 
atuando assim fora dos limites de sua competência. 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou nulo o presente auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão de primeira instância. 
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Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatada a 
incompetência da autoridade autuante AFRE III, em razão da empresa privada 
contribuinte do ICMS, em sua receita bruta anual do último exercício do período 
analisado ter sido superior a R$ 1.200.000,00, conforme o próprio Levantamento 
Básico do ICMS anexo aos autos, ultrapassando assim o limite de atuação do 
auditor fiscal em questão, conforme a redação da Lei estadual 1840/2007, que 
dispõe acerca das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, em 
seu Anexo I, item I do tópico “ Tarefas Típicas do AFRE de 3ª classe”, vejamos:

1.Praticar todos os atos de tributação, arrecadação e fiscalização das 
obrigações tributárias estadual, inclusive a constituição do crédito 
tributário, sendo que para o ICMS deve ser observada a seguinte 
condição: empresa privada contribuinte do ICMS, cuja receita bruta anual 
esteja dentro do limite de R$ 1.200.000,00, baseando-se na receita bruta 
declarada pela empresa no último exercício. (grifo nosso)

Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a sentença de 
primeira instância para julgar nulo o auto de infração nº 2008/001321 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 18 
dias do mês de março de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


