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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 032/2013 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.130 
PROCESSO No: 2012/7270/500429 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/001308 
RECORRENTE: QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.411.884-5 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL. AUTORIDADE INCOMPETENTE. NULIDADE 
DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTS. 28, I, E 35, II, AMBOS, DA LEI 1.288/2001 – O 
ato administrativo praticado por autoridade que não dispõe de competência para sua 
execução padece de nulidade na sua origem, ao teor do art. 28, I,  da Lei no 
1.288/2001, "É nulo o ato praticado por: I – autoridade não identificada, 
incompetente ou impedida”. Logo, a ausência do exercício de tal direito é suficiente 
para declarar a nulidade do próprio ato, nos termos do art. 29, da citada Lei. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
NÃO ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
UNÂNIME. 

 
 

RELATÓRIO  
 
 

Tratam os autos de recurso voluntário contra sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 39 a 43, que julgou procedente o auto de 
infração no 2012/001308. 

 
Contra Quartetto Supermercados Ltda foi lavrado, em 18/6/2012, o 

referido auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição de crédito tributário, na 
importância de valor de R$ 500,00, composto pelos valores de R$ 300,00 e 
R$ 200,00, correspondentes aos exercícios de 2009 e 2011, respectivamente. 

 
A infração fiscal se encontra amparada no art. 44, V, a, da Lei 1.287, de 

28 de dezembro de 2001, c/c art. 218, do Regulamento do ICMS – RICMS, aprovado 
pelo Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 2006, e a penalidade sugerida, a do art. 
50, XI, c, da citada Lei 1.287/2001. 
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A peça fiscal noticia que o contribuinte deverá recolher a precitada 
importância a título de multa formal pela não apresentação/transmissão das Guias 
de Informação e Apuração Mensal do ICMS – GIAM, referentes aos meses de 
janeiro a março de 2009 e julho de 2011, dentro do prazo estabelecido na legislação 
tributária. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 28/6/2012, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de página 12, nos termos do inciso I do art. 22 
da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Inconformada, a autuada, no prazo e na forma legal, apresenta 

impugnação, de páginas 13 e 14, com alegação de que no período de 1º/1/2009 a 
31/3/2009, estava em fase de abertura e não teve movimento fiscal, mas mesmo 
assim as GIAMS foram apresentadas e, em relação ao mês de julho de 2011, o 
referido documento já foi entregue sanando todas as pendências. 

 
  Adveio a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de 

infração em litígio. Entendeu a sentenciante que o contribuinte “[...] está obrigado à 
entrega da Guia de Informação e Apuração Mensal do ICMS – GIAM, [...] e estando 
comprovado que o sujeito passivo descumpriu obrigações previstas em lei, são 
legítimas as exigências tributárias”. 

 
A notificação da sentença foi efetuada, em 28/11/2012, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de página 45, nos termos do inciso I do art. 22 
da Lei 1.288/2001. 

 
Contra essa decisão foi interposto, em 28/12/2012, recurso voluntário, de 

páginas 46 e 47, através do qual a recorrente basicamente reprisa os argumentos 
vertidos com a inicial. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 

páginas 84 e 85, pede que seja confirmada a sentença singular. 
 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O recurso voluntário, subscrito pelo patrono da empresa, preenche os 
requisitos para a admissibilidade, nos termos da legislação aplicável. Foi interposto 
dentro do prazo previsto no item 2 da alínea f do inciso IV do art. 26 do mesmo 
diploma legal. Dele, portanto, tomo conhecimento. 

 
Para registro, fica consignado que o direito à prestação jurisdicional no 

âmbito administrativo deste Conselho de Contribuinte somente se efetiva com a 
interposição de impugnação ou de recurso por quem detém poderes de 
representação do sujeito passivo, nos termos previstos em seus atos constitutivos, 
ou ainda por delegação de mandato a profissional de formação jurídica, nos termos 
do art. 20, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 
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A questão versa sobre a constituição de crédito tributário decorrente de 
imposição de multa formal por falta de entrega de Guia de Informação e Apuração 
Mensal do ICMS – GIAM. 

 
A julgadora singular traçou a tese de suas razões decisórias sob a ótica 

da procedência do auto de infração por entender que “Deixar de entrega a Guia de 
Informação e Apuração Mensal do ICMS é passível de aplicação de multa formal [...] 
e que o contribuinte  “[...] está obrigado à entrega da Guia de Informação e Apuração 
Mensal do ICMS – GIAM, [...] e estando comprovado que o sujeito passivo 
descumpriu obrigações previstas em lei, são legítimas as exigências tributárias”. 

 
Mediante esses argumentos, condenou a autuada ao pagamento dos 

créditos tributários acrescidos das cominações legais. 
 
A impugnante apresentou recurso voluntário. 
 
Inicialmente, é oportuno ressaltar que o Estado do Tocantins, nos termos 

dos arts. 37 e 38 da Lei no 1.609, de 23 de setembro de 2005, transcritos a seguir, 
promoveu o acesso funcional dos ocupantes do cargo de Agente de Fiscalização e 
Arrecadação – AFA, os quais foram ascendidos ao cargo de Auditor Fiscal da 
Receita Estadual – AFRE II, Classe II, com ampliação de suas atribuições funcionais 
expressas no Anexo I, da referida norma, no qual estão estabelecidos os parâmetros 
a ser obedecidos pela Administração Fazendária ao atribuir aos referidos agentes 
atividades que impliquem a constituição de crédito tributário. 

 
Art. 37. São extintos os cargos de Agente de Fiscalização e 
Arrecadação – AFA e o de Auditor de Rendas - ARE.  
 
Art. 38. Os ocupantes dos cargos extintos na conformidade do artigo 
anterior, ainda que não efetivos ou estabilizados, são aproveitados 
na nova estrutura definida nesta Lei, e reenquadrados nas seguintes 
Classes e Padrão:  
 
I – Agente de Fiscalização e Arrecadação – AFA, na Classe II, 
Padrão I, do Anexo II desta Lei; 
 
II – Auditor de Rendas – ARE, na Classe III, Padrão I, do Anexo II 
desta Lei. 

 
Ainda nessa direção, a norma contida no art. 7o, da precitada Lei, 

especifica as novas funções consignadas aos respectivos agentes no exercício da 
atividade de fiscalização, que assim preconiza: 

 
Art. 7° Os requisitos necessários para a investidur a e as atribuições 
do cargo são os constantes do Anexo I . (original sem grifo) 

 
Via de regra, o citado Anexo I, em decorrência do reenquadramento de 

cargos, prescreve que o então AFRE II, Classe II, está habilitado a constituir crédito 
tributário de contribuinte, “[...] cuja receita bruta anual esteja dentro dos limites 
definidos para os benefícios do ICMS concedidos à microempresa “ME” e à empresa 
de pequeno porte “EPP”, instituídas por lei com aplicação no Estado do Tocantins, 
tendo como base a receita bruta declarada pela empresa no último exercício;”. 
Vejamos: 



Publicado no Diário Oficial no 3.827, de 04 de março de 2013 
 

4 

 
ANEXO I À LEI Nº 1.609, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005 
 
[...] 
 
TAREFAS TÍPICAS DO CARGO AFRE 2a CLASSE 
 
1. Praticar todos os atos de tributação, arrecadação e fiscalização 
das obrigações tributárias estaduais sobre:  
 
a) contribuintes de direito privado, inclusive a constituição do crédito 
tributário, cuja receita bruta anual esteja dentro dos limites definidos 
para os benefícios do ICMS concedidos à microempresa “ME” e à 
empresa de pequeno porte “EPP”, instituídas por lei com aplicação 
no Estado do Tocantins, tendo como base a receita bruta declarada 
pela empresa no último exercício; (original sem grifo) 
 
b) mercadorias em trânsito ou em estabelecimentos irregulares 
perante o Cadastro de Contribuintes, inclusive a constituição do 
crédito tributário;  
 
2. Praticar os demais atos administrativos inerentes à administração 
tributária, exceto os de:  
a) julgamento de processos administrativo-tributários em todas as 
instâncias;  
b) representação fazendária junto ao Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais;  
 
3. Executar tarefas de corregedoria e de ouvidoria no âmbito da 
Secretaria da Fazenda. 

 
A propósito, essa realidade se altera com a edição da Lei no 1.840, de 5 

de novembro de 2007, a qual estabelece o limite de R$ 1.200.000,00, baseado na 
receita bruta declarada pela empresa no último exercício para a competência do 
então AFRE II, Classe II, agora promovido ao cargo de AFRE 3a Classe, constituir 
crédito tributário, ao ter do seu art. 1o, que assim proclama: 

 
Art. 1º O item 1 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: 
“.............................................................................................................. 
 
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.(NR) *Item 1. com redação determinada pela Lei nº 1.840, 
de 5/11/2007.  

 
Nesse cenário, emerge a competência derivada dos atuais AFRE III para 

realização de auditoria, o que abriu a possibilidade de constituição de crédito 
tributário, nos termos e limites preconizados pelas citadas Leis. 
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Na hipótese vertente, o ato administrativo do lançamento praticado pelo 
autuante decorre de constituição de crédito tributário de contribuinte que declarou à 
Receita Estadual durante o exercício de 2011, por meio de Guia de Informação e 
Apuração Mensal do ICMS - GIAM, o faturamento anual de R$18.984.786,73, cuja 
importância excede o limite permissivo estabelecido pela legislação pertinente para 
consecução desse procedimento pela referida autoridade fiscal. 

 
Assim, o próprio instrumento de constituição do crédito tributário, auto de 

infração no 2012/001308, anuncia no item 5.2 – Cargo , a qualificação do emitente 
como AFRE III, bem como, consigna que a empresa autuada está classificada no 
Grupo 6 , o qual identifica os contribuintes de grande porte, ao teor das disposições 
contidas no Anexo I, do Decreto no 2.796, de 29 de junho de 2006, em consonância 
com o prescrito no parágrafo único do art. 10 do mesmo diploma legal, que assim 
reza: 

 
Art. 10. Cabe ao Delegado Regional a distribuição, a orientação e o 
acompanhamento da execução do trabalho fiscal, observando-se a 
programação da Diretoria de Fiscalização e o rodízio na expedição 
da Ordem de Serviço.  
 
Parágrafo único. Os trabalhos de auditoria nas empresas 
enquadradas no Grupo 6 do Anexo I deste Decreto só podem ser 
executados mediante Ordem de Fiscalização expedidas pela 
Diretoria de Fiscalização. 
 
[...] 
 
ANEXO I AO DECRETO No 2.796, de 29 de junho de 2006. 
 

CÁLCULO DOS PONTOS 
AUDITORIA DE EMPRESAS 

[...] 
 
Observações: 
 
I – classificação das empresas por Grupos de Avaliação, 
considerando o faturamento anual em Reais: 
 
a) Grupo 1 – até R$ 120.000,00; 
b) Grupo 2 – acima de R$ 120.00,00 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; 
 
II – considera-se para efeito de classificação por grupo, o 
faturamento anual declarado pela empresa no último exercício 
fechado; 
 
III – caso a empresa não tenha informado nenhum exercício fechado, 
adota-se a proporcionalidade dos meses informados em relação ao 
ano civil; 
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Ratifica ainda a movimentação realizada pelo contribuinte a entrega 
mensal das GIAMs relativas às operações econômicas ocorridas durante o exercício 
de 2011, constantes do relatório de GIAM, de página 87, conforme demonstrativo 
reproduzido a seguir: 

 
EXTRATO DO RELATÓRIO DE GIAM ENTREGUE EM 2011 

MÊS DATA HORA 
ENTRADA 

ATM 
VLR ENTRADA VLR SAÍDA VLR DÉBITO 

VLR 
CRÉDITO 

VLR 
DECLARADO 

VLR 
RECOLHIDO 

RETIFIC. 

Jan 22/02/2011 10:47 28.012,00 1.274.014,75 1.539.379,98 85.823,38 85.823,57 0,00 0,00 Não 

Fev 15/03/2011 8:42 40.485,80 1.250.476,16 1.458.573,72 81.396,56 81.396,56 0,00 0,00 Não 

Mar 05/08/2011 9:32 30.323,85 1.349.957,97 1.619.913,04 88.911,15 88.911,15 0,00 0,00 Não 

Abr 14/07/2011 17:00 16.968,00 1.273.419,37 1.690.026,61 82.755,92 82.755,92 0,00 0,00 Não 

Mai 14/07/2011 17:00 27.224,40 1.483.947,00 1.661.041,16 79.237,45 88.012,59 0,00 80,84 Não 

Jun 14/07/2011 17:00 17.504,00 1.356.103,59 1.664.871,81 89.762,27 89.762,27 0,00 0,00 Não 

Jul 13/07/2011 11:35 17.642,00 1.433.796,82 1.835.644,32 100.351,96 85.824,45 14.527,51 14.527,51 Não 

Ago 20/09/2011 11:58 24.260,30 1.473.203,24 1.714.732,50 95.343,58 87.505,40 7.838,18 7.838,18 Não 

Set 01/12/2011 16:20 6.362,00 1.395.585,55 1.724.623,42 96.141,50 80.039,41 16.102,09 16.102,09 Não 

Out 01/12/2011 17:19 6.736,00 1.313.709,66 1.766.215,04 101.191,52 81.905,26 19.286,26 19.286,26 Não 

Nov 13/12/2011 12:03 9.039,00 1.448.051,73 1.669.450,73 95.752,61 92.993,33 2.759,28 2.759,28 Não 

Dez 18/01/2012 18:15 10.942,00 1.600.387,46 2.179.694,38 120.926,65 96.524,19 24.405,46 24.405,46 Não 

TOTAL 207.487,35 15.378.638,55 18.984.786,73 1.031.771,17 955.630,53 84.918,78 84.999,62 
  

 
Logo, o ato administrativo praticado pelo autuante desvia-se das 

disposições expressas nas normas de regência dessa matéria, em decorrência da 
sua inobservância por parte da Administração Fazendária no momento da 
designação do referido servidor para o desempenho de atribuições inadequadas ao 
seu perfil. 

 
Com efeito, as hipóteses de nulidade contempladas pela Lei 1.288/2001 

são as contidas nos incisos I, II e III do art. 28, resultantes de qualquer ato, 
despacho ou decisão tomada por autoridade incompetente para praticá-la, 
cerceamento do direto de defesa e erro de identificação do sujeito passivo, como 
segue: 

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
I – por autoridade não identificada, incompetente ou impedida; 
 
II – com cerceamento de defesa; 
 
III – por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária, nos casos de formalização do crédito tributário. 

 
Neste sentido, é a interpretação do art. 142, parágrafo único, do Código 

Tributário Nacional - CTN, que assim estatui: 
 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 
(grifamos) 
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E não poderia ser diferente. O legislador jamais poderia disciplinar esse 
procedimento sem levar em consideração que o crédito tributário é constituído 
através de lançamento realizado, privativamente, por autoridade administrativa 
competente no exercício das suas funções. 

 
Via de regra, a competência vinculada da autoridade administrativa 

significa que esta deve subordinar-se ao que dispõe a lei, executando tão-somente 
as atribuições exclusivas de seu cargo, para esse desiderato. 

 
Nesse ponto, ao expedir o documento de lançamento do crédito tributário 

em litígio, o autuante exerce uma competência que não lhe é conferida, eivando-o 
de vício quanto à forma e tornando-o irremediavelmente nulo, nos termos do art. 35 
da Lei 1.288/2001, que rege a formalização do auto de infração, especialmente a 
norma contida no seu inciso II, cujo requisito é essencial para a certificação da 
competência administrativa da autoridade fiscal. 

 
Assim prescreve o anteriormente citado art. 35, II, da Lei 1.288/2001: 
 

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

 
Dessa forma, fica incontestável que a legislação que rege essa matéria 

não admite lançamento de crédito tributário quando fica caracterizado que o ato não 
se inclui nas atribuições legais do agente que o praticou, o que se reconhece no 
documento emitido pelo respectivo servidor. 

 

Logo, é indiscutível que o mencionado instrumento de lançamento do 
tributo não encontra conforto na legislação tributária por estar formalizado com vício 
que importa a sua insubsistência, de acordo com as hipóteses de nulidades 
contempladas pelo art. 28 da Lei 1.288/2001, especificamente, a do inciso I, já antes 
transcrito. 

 
Assim, não posso desconsiderar que a ocorrência do equívoco destacado 

vicia a constituição do crédito tributário efetuada pelo Fisco através do auto de 
infração no 2012/001308, o que implica a sua anulação, conforme determina o 
disposto no art. 29 da Lei 1.288/2001, que assim se expressa: 

 
Art. 29. A nulidade é declarada de ofício pela autoridade competente 
para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade. 

 
À conta das razões de fato e de direito apresentadas, dou provimento ao 

recurso voluntário para reformar a decisão singular e julgar nulo o lançamento do 
crédito tributário efetuado por meio do auto de infração em questão, ficando 
consignada a realização de um novo procedimento fiscal, nos termos do inciso II do 
art. 173 do CTN, em atendimento ao pedido formulado pelo representante da 
Fazenda Pública Estadual, haja vista que o presente lançamento foi desconstituído 
por erro formal. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração de no 
2012/001308 por ter sido elaborado por autoridade incompetente e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública e sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme 
prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 25 dias do mês de fevereiro de 2013, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos 28 dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


