
 
 

GOVERNO DO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
EMENTA 
 

ICMS. MULTA FORMAL. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS 
3a CLASSE. EMPRESA CLASSIFICADA NO GRUPO 5. AUTO LAVRADO POR 
AUTORIDADE INCOMPETENTE. NULIDADE 
por autoridade incompetente.

 
RELATÓRIO 

 
O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título 

de Multa Formal, o valor de R$ 4.830,00 (quatro mil, oitocentos e trinta reais), 
referente ao extravio dos livros e documentos fiscais relacionados, constantes da 
cópia do livro de saída de 2004 e do boletim de ocorrência n
21/10/2009, pela Delegacia Estadual de Crimes Contra a Fazenda Pública em 
Araguaína. 

 
Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 

alegando que a autuação
semestre de 2004, contudo, a recorrente já apresentou as notas fiscais a Secretaria 
da Receita Estadual, na ocasião de uma auditoria realizada em 2005, referente ao 
auto de infração no 2005/002369. Portanto descabida a
apresentação. 

 
Em despacho às fls. 44, o julgador de primeira instância solicita que os 

autos sejam devolvidos ao autor do procedimento ou seu substituto para que seja 
anexado aos autos todos os documentos que deram origem ao lançamento,
conformidade com o que preceitua o art. 35, inc

 
Em manifestação às fls. 50, o autor do procedimento cumpre o despacho 

e anexa aos autos os documentos solicitados.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

069/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.059 

2009/6640/500626 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2009/001958 

PROMTINS PRODUTOS M
TOCANTINS LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.051.039-2 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS 
CLASSE. EMPRESA CLASSIFICADA NO GRUPO 5. AUTO LAVRADO POR 

AUTORIDADE INCOMPETENTE. NULIDADE – É nulo o auto de infração lavrado 
por autoridade incompetente. 

O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título 
de Multa Formal, o valor de R$ 4.830,00 (quatro mil, oitocentos e trinta reais), 
referente ao extravio dos livros e documentos fiscais relacionados, constantes da 

aída de 2004 e do boletim de ocorrência no 030/2009, emitido em 
21/10/2009, pela Delegacia Estadual de Crimes Contra a Fazenda Pública em 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 
a autuação tem origem no extravio das notas fiscais do segundo 

semestre de 2004, contudo, a recorrente já apresentou as notas fiscais a Secretaria 
da Receita Estadual, na ocasião de uma auditoria realizada em 2005, referente ao 

2005/002369. Portanto descabida a exigência de nova 

Em despacho às fls. 44, o julgador de primeira instância solicita que os 
autos sejam devolvidos ao autor do procedimento ou seu substituto para que seja 
anexado aos autos todos os documentos que deram origem ao lançamento,
conformidade com o que preceitua o art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/01.

Em manifestação às fls. 50, o autor do procedimento cumpre o despacho 
e anexa aos autos os documentos solicitados. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

PROMTINS PRODUTOS MÉDICOS DO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

MULTA FORMAL. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS. AFRE 
CLASSE. EMPRESA CLASSIFICADA NO GRUPO 5. AUTO LAVRADO POR 

É nulo o auto de infração lavrado 

O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título 
de Multa Formal, o valor de R$ 4.830,00 (quatro mil, oitocentos e trinta reais), 
referente ao extravio dos livros e documentos fiscais relacionados, constantes da 

030/2009, emitido em 
21/10/2009, pela Delegacia Estadual de Crimes Contra a Fazenda Pública em 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 
extravio das notas fiscais do segundo 

semestre de 2004, contudo, a recorrente já apresentou as notas fiscais a Secretaria 
da Receita Estadual, na ocasião de uma auditoria realizada em 2005, referente ao 

exigência de nova 

Em despacho às fls. 44, o julgador de primeira instância solicita que os 
autos sejam devolvidos ao autor do procedimento ou seu substituto para que seja 
anexado aos autos todos os documentos que deram origem ao lançamento, em 

da Lei 1.288/01. 

Em manifestação às fls. 50, o autor do procedimento cumpre o despacho 
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O julgador de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente o auto de infração. 

 
Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 

tempestivamente recurso voluntário, aduzindo que o extravio dos referidos 
documentos fiscais ocorreu de forma involuntária, e que assim que constatada foi 
providenciada a lavratura do boletim de ocorrência, portanto, sendo possível a 
aplicação de uma penalidade mais benéfica, conforme art. 50, inciso VII, § 5o. 

 
Dessa forma, espera o recorrente que seja anulado o presente auto de 

infração. 
 
A Representação Fazendária, em sua manifestação, pede que seja 

mantida a sentença singular, para que seja julgado procedente o auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

O auto de infração em análise se refere a exigência de Multa Formal, no 
valor de R$ 4.830,00 (quatro mil, oitocentos e trinta reais), referente ao extravio de 
livros e documentos fiscais, constantes da cópia do livro de saída de 2004 e do 
boletim de ocorrência no 030/2009, emitido em 21/10/2009, pela Delegacia Estadual 
de Crimes Contra a Fazenda Pública em Araguaína. 

 
Visto, analisado e discutido os autos, foi possível constatar que antes da 

análise do mérito da matéria em discussão, foi detectada uma nulidade absoluta no 
trabalho realizado, que impede e invalida por completo o trabalho realizado pela 
auditoria. 

 
O auto de infração em epígrafe foi lavrado por um Auditor Fiscal da 

Receita Estadual – AFRE 3a Classe, vejamos as tarefas típicas deste cargo, 
conforme o anexo I da Lei 1.609/05: 

 
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) 

 
Neste mesmo diapasão, denota-se que a autuada é classificada como 

empresa do Grupo 5, conforme informação constante no próprio histórico do auto de 
infração e verificação nos autos de que a empresa supera o valor limite em que o 
AFRE 3a classe pode reclamar crédito tributário.  

 
Consultando o Anexo I do Decreto no 2.796/06, em suas observações, 

extrai-se: 
 

I – classificação das empresas por Grupos de Avaliação, 
considerando o faturamento anual em reais: 
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a) Grupo 1 – até R$ 120.000,00; 
b) Grupo 2 – acima de R$ 120.000,00 até R$ 240.000,00; 
c) Grupo 3 – acima de R$ 240.000,00 até R$ 600.000,00; 
d) Grupo 4 – acima de R$ 600.000,00 até R$ 1.200.000,00; 
e) Grupo 5 – acima de R$ 1.200.000,00 até R$ 2.400.000 ,00; 
f) Grupo 6 – acima de R$ 2.400.000,00; 

 
Nestes termos, torna-se fácil constatar que o presente auto de infração foi 

lavrado por autoridade incompetente, uma vez que um AFRE 3ª Classe não possui 
competência para autuar empresas classificadas no Grupo 5, ou seja, com 
faturamento superior a R$ 1.200.000,00 anuais.  

 
Desta forma, não resta outra alternativa a não ser a decretação da 

nulidade do auto, conforme determinação do art. 28 da Lei 1.288/01: 
 

Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
I – por autoridade não identificada, incompetente ou impedida; 

 
Por todo o exposto, voto pela reforma da sentença de primeira instância, 

para que seja julgado nulo o auto de infração 2009/001958, por ser incompetente 
uma das autoridades lançadoras do crédito tributário. 

 
É como voto. 
 

DECISÃO 
 
Decidiu o Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais, por unanimidade, 

acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela conselheira 
relatora, por ser incompetente uma das autoridades lançadoras do crédito tributário e 
extinguir o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que seja refeito os 
trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, 
Deides Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 23 dias do mês de maio de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 20 dias do mês de junho de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 


