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ACÓRDÃO Nº : 444/2010
PROCESSO Nº : 2010/6040/500936
REEXAME NECESSÁRIO : 2949
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : TELEGOIAS CELULAR S/A
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.062.510-6

EMENTA: Multa Formal. Autoridade Incompetente. Empresa Não Enquadrada nos 
Limites Estabelecidos como Pequeno Porte. É nulo o ato praticado fora do limite de 
competência da autoridade lançadora.

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 2010/000309 e extinto sem julgamento de
mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 24 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher multa formal no valor de R$ 2.100,00 (dois
mil e cem reais), em razão da não apresentação de Documento de Informação 
Fiscal – DIF, referentes aos anos base de 2007, 2008 e 2009.

Intimada via postal, a autuada não comparece ao processo, incorrendo em 
revelia conforme termo à folha 10.

A julgadora de primeira instância, considerando que o ato foi praticado por 
autoridade incompetente, julga nulo o auto de infração.

           A Representação Fazendária manifesta-se pela confirmação da decisão 
prolatada em primeira instância, para julgar nulo o auto de infração. 

Intimado, via AR, da decisão de primeira instância e do parecer da
Representação Fazendária, o contribuinte não comparece aos autos. 

           Em despacho nº 440/2010, a chefe do CAT, considerando que cientificado da 
decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, a autuada não se manifesta; 
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considerando que o valor do crédito tributário julgado inexigível no contexto 5.1, 
supera o valor de alçada, ficando o feito sujeito ao duplo grau de jurisdição, nos 
termos dispostos no parágrafo único do art. 58, da Lei 1.288/2001; encaminha o 
processo para julgamento pelo COCRE. 

           Analisado o processo, verifica-se que a receita bruta anual do último exercício 
anterior ao período analisado, a empresa autuada ultrapassa o limite estabelecido 
para microempresa e empresas de pequeno porte, conforme artigo 3º da Lei 
Complementar 123/2006; por outro lado, o Anexo I da Lei 1.777/2007, estabelece 
que dentre as tarefas típicas do cargo de AFRE de 3 ª classe esta a constituição do 
crédito tributário dentro dos limites definidos para os benefícios concedido para à 
microempresa e empresa de pequeno porte; portanto, entendo que o autor do 
procedimento não atendia aos requisitos necessários para lavrar  auto de infração; 
deste modo, concluo pela nulidade do feito, conforme dispõe o artigo 28, inciso I da 
Lei 1.288/01, que estabelece:

Art. 28. É nulo o ato praticado:

I - por autoridade não identificada, 
incompetente ou impedida.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, para julgar nulo o auto de infração nº 2010/000309 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


