
 

 

GOVERNO DO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. AUTO
INCOMPETENTE. NULIDADE
auto de infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Estadual 
contra contribuinte cuja receita bruta anual superou o limite de s
estabelecida no Anexo I da Lei 1.609/2005, com a redação da Lei 1.840/2007.

 
 

RELATÓRIO 
 

 
O contribuinte foi autuado nos campos 4, 6 e 8, por deixar de recolher

ICMS diferencial de alíquota,
duzentos reais), R$ 1.070,00 (mil e setenta reais) e R$ 7.600,00 (sete mil e 
seiscentos reais), respectivamente, apurados conforme Levantamento do ICMS 
Diferencial de Alíquota e nos campos 5, 7, 9 e 10, referente a
recolhido, nas importâncias de: R$ 18.190,75 (dezoito mil, cento e noventa reais e 
setenta e cinco centavos), R$ 18.069,14 (dezoito mil, sessenta e nove reais e 
quatorze centavos), R$ 18.192,72 (dezoito mil, cento e noventa e dois reais e 
setenta e dois centavos) e R$ 80.
sessenta e seis centavos), respectivamente, apurados conforme Levantamento 
Básico do ICMS.  

 
Intimado via postal,

impugnação tempestiva (fls. 148/151), al
não espelha a realidade dos fatos, tendo em vista que as notas fiscais de entradas e 
saídas foram devidamente registradas nos seus livros fiscais e o imposto apurado 
rigorosamente conforme determina a legislação v
superior ao montante do crédito
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

072/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.060 

2009/6570/500058   
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2009/001956 

ALEXANDRE DA FONSECA PAIVA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.375.154-4 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUTORIDADE 
INCOMPETENTE. NULIDADE. ART. 28, INCISO I, DA LEI 1.288/2001 
auto de infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Estadual 
contra contribuinte cuja receita bruta anual superou o limite de s
estabelecida no Anexo I da Lei 1.609/2005, com a redação da Lei 1.840/2007.

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 6 e 8, por deixar de recolher
ICMS diferencial de alíquota, nas importâncias de: R$ R$ 4.200,00 (quatro mil e
duzentos reais), R$ 1.070,00 (mil e setenta reais) e R$ 7.600,00 (sete mil e 
seiscentos reais), respectivamente, apurados conforme Levantamento do ICMS 
Diferencial de Alíquota e nos campos 5, 7, 9 e 10, referente a ICMS registrado e não 

mportâncias de: R$ 18.190,75 (dezoito mil, cento e noventa reais e 
setenta e cinco centavos), R$ 18.069,14 (dezoito mil, sessenta e nove reais e 
quatorze centavos), R$ 18.192,72 (dezoito mil, cento e noventa e dois reais e 
setenta e dois centavos) e R$ 80.198,66 (oitenta mil, cento e noventa e oito reais, 
sessenta e seis centavos), respectivamente, apurados conforme Levantamento 

via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 148/151), alegando que o trabalho elaborado pelo fisco 
não espelha a realidade dos fatos, tendo em vista que as notas fiscais de entradas e 

foram devidamente registradas nos seus livros fiscais e o imposto apurado 
rigorosamente conforme determina a legislação vigente, e quando o débito

do crédito, recolheu o imposto apurado. 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

ALEXANDRE DA FONSECA PAIVA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUTORIDADE 
ART. 28, INCISO I, DA LEI 1.288/2001 – É nulo o 

auto de infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE 3ª Classe, 
contra contribuinte cuja receita bruta anual superou o limite de sua competência, 
estabelecida no Anexo I da Lei 1.609/2005, com a redação da Lei 1.840/2007. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 6 e 8, por deixar de recolher 
de: R$ R$ 4.200,00 (quatro mil e 

duzentos reais), R$ 1.070,00 (mil e setenta reais) e R$ 7.600,00 (sete mil e 
seiscentos reais), respectivamente, apurados conforme Levantamento do ICMS – 

ICMS registrado e não 
mportâncias de: R$ 18.190,75 (dezoito mil, cento e noventa reais e 

setenta e cinco centavos), R$ 18.069,14 (dezoito mil, sessenta e nove reais e 
quatorze centavos), R$ 18.192,72 (dezoito mil, cento e noventa e dois reais e 

198,66 (oitenta mil, cento e noventa e oito reais, 
sessenta e seis centavos), respectivamente, apurados conforme Levantamento 

o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
egando que o trabalho elaborado pelo fisco 

não espelha a realidade dos fatos, tendo em vista que as notas fiscais de entradas e 
foram devidamente registradas nos seus livros fiscais e o imposto apurado 

igente, e quando o débito se tornou 
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Quanto aos maquinários adquiridos, foram escriturados como aquisição 

de imobilizado, sendo aproveitado o crédito de ICMS, bem como recolhido o 
diferencial de alíquota. Embora tenha aproveitado os créditos de uma só vez, 
mesmo estornando esses créditos e seu aproveitamento conforme preceitua o art. 
31, inciso I da lei 1.287/2001, seria observado saldo credor a ser aproveitado no 
período seguinte, concluindo que o auditor se equivocou ao lançar os débitos 
mencionados no presente auto de infração, não fazendo jus que o Estado venha a 
cobrar tais valores do contribuinte. 

 
A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 3.950/3.951, 

solicita que o processo retorne à Delegacia Regional Tributária de Tocantinópolis 
para que o autor do procedimento ou seu substituto retifique a infração tipificada nos 
campos 5.13, 7.13, 9.13 e 10.13, bem como a penalidade sugerida nos campos 
5.15, 7.15, 9.15 e 10.15, por referir-se a ICMS lançado e não recolhido, enquanto 
que nos livros registro de apuração de ICMS, não foi apurado ICMS a recolher, 
apresentando em quase todos os meses, saldo credor do imposto, devendo elaborar 
termo de aditamento, abrindo novo prazo para o contribuinte se manifestar e sanar 
irregularidade quanto a incapacidade processual do responsável pela empresa que 
assinou a impugnação interposta. 

 
Encaminhado o processo, o autor do procedimento elabora Termo de 

Aditamento retificando a infração, para: 
 
Art. 28, inciso III, art. 44, inciso II, art. 46, §§ 1o e 2o, todos da Lei 

1.287/2001. 
 
E a penalidade, para: 
 
Art. 48, inciso III, da Lei 1.287/2001. 
 
Intimada, a autuada comparece aos autos às fls. 3.967/3.970, reiterando 

os termos da impugnação anteriormente apresentada e requer o cancelamento do 
crédito tributário reclamado. 

 
Tendo retornado os autos, o julgador de primeira instância, em novo 

despacho às fls. 3.973, solicita sua devolução ao autor do procedimento ou seu 
substituto, para manifestar-se sobre as alegações da defesa no que se refere ao 
recolhimento do diferencial de alíquota e ICMS normal, não existindo, segundo este, 
débito a maior a ser satisfeito, devendo rever os levantamentos elaborados, anexar 
relatório de arrecadação e se necessário, emendar a inicial via termo de aditamento.  

 
Atendendo o solicitado, em despacho às fls. 3.984, o autor do 

procedimento afirma que não foi encontrado recolhimento do diferencial de alíquota 
referente às notas fiscais 14168, 680202 e 170494, e que os recolhimentos 
apresentados referem-se a outras notas fiscais, anexa relatório de arrecadação.  

 
Em sentença às fls. 3.986/3.992, o julgador de primeira instância conhece 

da impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de 
infração. 
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Intimada da decisão de primeira instância via postal, a autuada 
comparece aos autos apresentando recurso voluntário tempestivo (fls. 4002/4010) a 
este Conselho, alegando cerceamento do direito de defesa, pela ausência da 
descrição do fato de forma clara e precisa, impossibilitando a ampla defesa do 
contribuinte. O “contexto”, tal como apresentado nos itens 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 
e 10.1, são insuficientes para se estabelecer ao certo se o fiscal realmente constatou 
através do cotejamento entre as entradas e saídas o débito do imposto apurado, 
bem como os valores do diferencial de alíquota. 

 
Afirma ainda, que diferente do auditor, que não provou sua alegação, o 

contribuinte forneceu ao fisco toda documentação solicitada, fazendo prova 
suficiente da total insubsistência, arbitrariedade e improcedência do auto de 
infração. Elabora quadro demonstrativo mensal dos saldos do ICMS a pagar e 
credor, relaciona os valores das guias recolhidas do ICMS normal e diferencial de 
alíquota. 

 
Diz também, que o auditor se equivocou ao estornar os créditos de ICMS 

referente a mercadorias destinadas ao seu ativo, bem como os créditos 
proporcionais às saídas isentas e não tributadas, garantidos nos art. 18 e 19 do 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 4.013/4.014, e, após 

análise dos fatos, conclui que no compulsar dos autos constata-se que o presente 
crédito tributário é legal e legítimo. A infração descrita guarda perfeita correlação 
com as provas carreadas que trazem as necessárias informações ao cabal 
entendimento sobre a origem da reclamação tributária e a infração cometida, e pede 
a confirmação da sentença singular. 

 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura pela exigência de créditos tributários, por 
deixar de recolher ICMS diferencial de alíquota, e ICMS registrado e não recolhido, 
apurados conforme levantamentos próprios. 

 
A princípio temos que considerar que a exigência do crédito tributário 

deve ser efetuada por agente competente, conforme art. 35, inciso II, Lei 
1.288/2001, que assim determina: 

 
Art. 35. O Auto de Infração:  
............................................................................................................... 
 
II – é lavrado por servidor competente na área fiscal de verificação do 
ilícito; 

 
Seguindo esse princípio, a Lei 1.609/2005, no inciso I do § 1o, estabelece 

que a administração tributária seja exercida pelos Auditores Fiscais da Receita 
Estadual do Estado do Tocantins – AFRE. 

 
Ao mesmo tempo, o seu art. 3o hierarquiza o cargo de Auditor Fiscal – 

AFRE, organizando em 4 classes, segundo o grau crescente de complexidade e de 
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responsabilidade das funções, conforme redação da Lei 1.777/2007, na ordem a 
seguir: 

 
I – AFRE 4ª Classe; 
II – AFRE 3ª Classe; 
III – AFRE 2ª Classe; 
IV – AFRE 1ª Classe. 

 
Assim também, as atribuições do AFRE 3ª Classe, constante do Anexo I 

da Lei 1.609/2005, foram alteradas pela Lei 1.840/2007, conforme nova redação: 
 

Art. 1o O item I das Tarefas Típicas do Cargo AFRE 3ª Classe, 
constante do Anexo I da Lei 1.609, de 23 de setembro de 2005, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
I. Praticar todos os atos de tributação, arrecadação e fiscalização das 
obrigações tributárias estaduais, 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. 
 

Em observação ao que preceitua o item I, do art. 1o, da Lei 1.840/2007, e 
a Ordem de Serviço no 000038/2009, expedida a um AFRE 3ª Classe, o exercício de 
2008 é a referência para enquadramento do limite da receita bruta de sua 
competência. 

 
No presente caso, o faturamento da empresa no ultimo exercício, é 

superior ao limite de competência do agente autuante, conforme valores constantes 
no seu livro fiscal às fls. 109/131 dos autos, evidenciando que o mesmo não está 
apto à execução do trabalho efetuado, e a consequente constituição do crédito 
tributário em desacordo com a legislação estadual, conforme condiciona o pré-citado 
inciso II do art. 35, da Lei 1.288/2001. 

 
Desta forma, está clara a nulidade do ato praticado pelo agente do fisco, 

em conformidade com o art. 28, inciso I, Lei 1.288/2001, que assim determina: 
 

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

Diante do exposto, voto pela reforma da decisão de primeira instância e 
pela nulidade do auto de infração no 2009/001956, por ter sido lavrado por 
autoridade incompetente.  

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por ter sido 
emitido por autoridade incompetente, conforme o art. 28, inciso I, da Lei 1.288/2001, 
arguida pelo conselheiro relator e julgar extinto o processo sem julgamento de 
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mérito. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual 
e sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento 
Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva 
Leal, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Deides Ferreira Lopes. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de junho de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 25 dias do mês de junho de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


