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ICMS. EMPRESA CLASSIFICADA NO GRUPO 6. FATURAMENTO 

ANUAL SUPERIOR A R$ 2.400.000,00. AUDITORIA EFETUADA POR AFRE 
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL 
AFRE 4ª CLASSE. AUTORIDADE INCOMPETENTE
auto de infração por AFRE III em conjunto com AFRE IV não supre a incomp
apresentada por aquele.

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa deverá recolher ao 

85.316,18 (oitenta e cinco mil
referente ao ICMS aproveitado indevidamente, nos exercícios de 2008 a 2010.

 
A autuada foi intimada 

arguiu preliminar de nulidade do auto de infração, pois a des
coaduna com a da capitulação legal informada no auto de infração e também por 
não existir nos autos a juntada dos demonstrativos de auditoria prevista na 
legislação. 

 
No mérito, aduz que o aproveitamento do crédito considerado inidôneo

pelo fisco se deu em face de operação de comercialização interestadual de 
mercadoria sujeita a Substituição Tributária, destinada 
civil consideradas como não contribuintes do ICMS.

 
Isto posto, pede pela nulidade do auto de infra

improcedência. 
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AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002200 
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INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.405.311-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. EMPRESA CLASSIFICADA NO GRUPO 6. FATURAMENTO 
ANUAL SUPERIOR A R$ 2.400.000,00. AUDITORIA EFETUADA POR AFRE 
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL 3ª CLASSE, CONJUNTAMENTE COM 

ª CLASSE. AUTORIDADE INCOMPETENTE. NULIDADE 
fração por AFRE III em conjunto com AFRE IV não supre a incomp

 

A empresa deverá recolher ao Tesouro do Estado o valor total de R$ 
(oitenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e dezoito centavos) 

ICMS aproveitado indevidamente, nos exercícios de 2008 a 2010.

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
arguiu preliminar de nulidade do auto de infração, pois a descrição dos fatos não 
coaduna com a da capitulação legal informada no auto de infração e também por 
não existir nos autos a juntada dos demonstrativos de auditoria prevista na 

aduz que o aproveitamento do crédito considerado inidôneo
pelo fisco se deu em face de operação de comercialização interestadual de 
mercadoria sujeita a Substituição Tributária, destinada às empresas da construção 
civil consideradas como não contribuintes do ICMS. 

pede pela nulidade do auto de infração ou mesmo pela 

3.815, de 14 de fevereiro de 2013 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S.A. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. EMPRESA CLASSIFICADA NO GRUPO 6. FATURAMENTO 
ANUAL SUPERIOR A R$ 2.400.000,00. AUDITORIA EFETUADA POR AFRE – 

ª CLASSE, CONJUNTAMENTE COM 
NULIDADE – A lavratura de 

fração por AFRE III em conjunto com AFRE IV não supre a incompetência 

stado o valor total de R$ 
trezentos e dezesseis reais e dezoito centavos) 

ICMS aproveitado indevidamente, nos exercícios de 2008 a 2010. 

ia postal, apresentou impugnação tempestiva, 
crição dos fatos não 

coaduna com a da capitulação legal informada no auto de infração e também por 
não existir nos autos a juntada dos demonstrativos de auditoria prevista na 

aduz que o aproveitamento do crédito considerado inidôneo 
pelo fisco se deu em face de operação de comercialização interestadual de 

empresas da construção 

ção ou mesmo pela sua 
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Em despacho de fls. 226, o julgador de primeira instância remete os autos 
à origem para que os autores do procedimento se manifestem quanto às alegações 
da defesa. 

 
Às fls. 227/235, um dos autores do procedimento emite manifestação 

quanto à defesa apresentada pelo sujeito passivo. 
 
A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração em questão 

nulo, por incompetência de uma das autoridades autuantes. 
 
O Representante da Fazenda Pública, em manifestação de fls. 260/261 

pugna pela manutenção da sentença monocrática. 
 
Devidamente intimado e notificado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo, que diz haver o 

contribuinte aproveitado ICMS indevidamente.  
 
Ao analisarmos os autos resta claro que o mesmo apresenta vício que 

leva o auto de infração em tela a sucumbir, ou seja a interferência de autoridade 
incompetente na sua lavratura, no caso, Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE 
3ª classe, uma vez que está constatado que a empresa autuada está classificada no 
grupo 6, sendo que seu faturamento encontra-se acima de R$ 2.400.000,00. 

 
Desta forma, conforme preceitua o Anexo I, da Lei 1.609/2005, com 

redação da Lei 1.840/2007, que estabelece as tarefas típicas do cargo de AFRE III: 
 

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 observadas 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 ultimo exercicio. 

 
Portanto, não poderá a empresa em questão sofrer qualquer tipo de 

fiscalização por Auditor Fiscal da Receita Estadual 3ª classe, mesmo que se 
encontre acompanhado de Auditor Fiscal da Receita Estadual 4ª classe, como 
ocorreu no caso em tela, fato este que não supre a incompetência em questão. 

 
Assim sendo, entendo que não resta outra alternativa a não ser julgar 

nulo o auto de infração em questão conforme determina o art. 28, inciso I, da Lei 
1.288/2001, a saber: 

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

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 de no 2011/002200 por ser incompetente uma das autoridades 
lançadoras do crédito tributário e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. 
O representante fazendário solicitou que seja refeitos os trabalhos de auditoria por 
autoridade competente, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Fernanda Pinho 
Bonifácio, Luiz Carlos da Silva Leal e Evaniter Cordeiro Toledo. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 31 dias do mês de janeiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos oito dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


