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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 005/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.195 
PROCESSO No: 2012/6010/500275 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000367 
SUJEITO PASSIVO: SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS 

CLAUDINO S. A. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.342.012-2 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

ICMS. EMPRESA CLASSIFICADA NO GRUPO 6. FATURAMENTO 
ANUAL SUPERIOR A R$ 2.400.000,00. AUDITORIA EFETUADA POR AFRE – 
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL, 4ª CLASSE, CONJUNTAMENTE 
COM AFRE 3ª CLASSE. AUTORIDADE INCOMPETENTE. NULIDADE – A lavratura 
de auto de infração por AFRE III em conjunto com AFRE IV não supre a 
incompetência apresentada por aquele. 

 
 

RELATÓRIO 
 

A empresa foi autuada em diversos campos: 
 
No campo 4 deverá recolher ao tesouro estadual a importância de R$ 

305.738,06 (trezentos e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e seis centavos), 
referente ao ICMS aproveitado indevidamente, relativo ao estorno de débitos nas 
saídas interestaduais em 29,41%, sem a devida previsão legal, no exercício de 
2010, conforme constatado por meio do levantamento básico do ICMS. 

 
No campo 5 deverá recolher ao tesouro do Estado a importância de R$ 

3.603,43 (três mil ,seiscentos e três reais e quarenta e três centavos) referente ICMS 
diferencial de alíquota, no exercício de 2010, constatado por meio do levantamento 
do ICMS diferencial de alíquota. 

 
No campo 6 deverá recolher ao Tesouro Estadual o valor de R$ 4.832,68 

(quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos) referente a 
multa formal pela falta de registro de entradas de mercadorias tributadas, no 
exercício de 2010, conforme constatado por meio do levantamento específico de 
mercadorias. 
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No campo 7 por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 13.306,39 
(treze mil, trezentos e seis reais e trinta e nove centavos), referente à saída de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 
2010, conforme constatado por meio do levantamento específico de mercadorias. 

 
A autuada foi intimada via postal, compareceu aos autos tempestivamente 

impugnando apenas o campo 4 do auto de infração. 
 
Não arguiu preliminar, no mérito alega que todas as operações de saídas 

interestaduais foram promovidas obedecendo à legislação tributária do Estado do 
Tocantins, ou seja, todas as notas fiscais foram emitidas com alíquota de 12%, nos 
livros fiscais a carga tributária também foi lançada a débito levando em consideração 
a alíquota de 12%, sendo que o estorno de débito foi efetivado no momento da 
apuração do imposto a pagar. 

 
Diz também, que os estornos de débitos promovidos foram efetivados 

com suporte nos artigos 28, inciso II, 30, caput, todos da Lei 1.287/2001 c/c os 
artigos 11, incisos I e II, 18, inciso I, 19, inciso III, 30, inciso V, e § 3o e 32, inciso I, 
todos do Regulamento do ICMS,aprovado pelo Decreto 2.912/06. 

 
Diz que, com a análise dos dispositivos acima se chega à conclusão que 

os estornos de débitos proporcionais promovidos pela impugnante em relação às 
operações de saídas interestaduais tributadas com alíquota de 12%, por não 
possuírem o benefício fiscal da redução da base de cálculo é absolutamente legal, já 
que os mesmos estão de acordo com os dispositivos citados. 

 
Aduz ainda que “a Fazenda Estadual não foi prejudicada, ao contrário, 

pois, enquanto seu crédito tributário é de R$ 305.738,06, o crédito da impugnante é 
de R$ 426.226,46, remanescendo em favor desta o crédito de R$ 120.488,40. 

 
Ao final, requer que se declare o seu direito de compensar os débitos em 

favor da Fazenda Estadual no valor de R$ 305.738,06 com os seus créditos, no 
valor de R$ 426.226,46, reconhecendo o direito de pedir a restituição administrativa 
no valor de R$ 120.488,40, evitando assim o odioso solve et repete. 

 
Em despacho de fls. 904, o julgador de primeira instância retorna os autos 

à origem para que os autores do procedimento se manifestem quanto às alegações 
da defesa do contribuinte. 

 
A julgadora de primeira instância julgou nulo o auto de infração, por 

entender que o mesmo foi lavrado por autoridade incompetente, mesmo sendo 
lavrado em conjunto com um AFRE IV, tal fato não supre a incapacidade do 
autuante AFRE III e submete sua decisão ao Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais. 

 
Em manifestação de fls. 914, a Representante da Fazenda Pública, pede 

que seja confirmada a decisão de primeira instância. 
 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou. 
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VOTO 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS em 
diversas situações e também multa formal. 

 
Analisando os autos podemos verificar que o mesmo encontra-se repleto 

de vícios que a seguir serão demonstrados. 
 
Como podemos constatar que no presente auto de infração estão 

contidas mais de uma infração, que foram apuradas por mais de um tipo de 
levantamento, ou seja, levantamento básico do ICMS, levantamento do ICMS 
diferencial de alíquota e levantamento específico, assim sendo, houve afronta ao 
que dispõe o art. 35, § 2o, da Lei 1.288/2001, a saber: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
§ 2o Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências podem ser formuladas em um 
só instrumento, desde que alcance e individualize todos os tributos, 
as infrações e os exercícios, apurados pelo mesmo tipo de 
levantamento fiscal. 

 
A exigência tributária lançada no campo 4, os dispositivos legais, (art. 22, 

inciso I, art. 27, inciso III) utilizados pelas autoridades autuantes não são artigos 
infracionais, mas sim artigos que tratam de base de cálculo e de alíquotas e por sua 
vez o art. 46 é genérico não tratando de forma especifica o ilícito praticado, a título 
de esclarecimento trazemos os referidos artigos para análise: 

 
Art. 22. A base de cálculo do imposto é: 
 
I – na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 20, o 
valor da operação; 
(...) 
 
Art. 27.  As alíquotas do imposto são: 
 
III – 12% nas operações e prestações interestaduais; 
(...) 
 
Art.  46. Constitui infração toda ação ou omissão do contribuinte, 
responsável ou intermediário de negócios que importe em 
inobservância de normas tributárias, especialmente das contidas nos 
arts. 44 e 45. 

 
Por outro lado, a descrição da infração também não apresenta a clareza 

necessária para seu entendimento. 
 
Também há que se considerar que não foram apresentados todos os 

demonstrativos dos créditos tributários conforme preceitua a legislação. 
 
Como se percebe, o presente auto de infração afrontou o art. 35 da Lei 

1.288/2001 em diversos momentos, ou seja: 
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Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 
 
d) o dispositivo legal infringido; 
(...) 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
Porém, o mais relevante vício apresentado e que leva o auto de infração 

em questão a sucumbir é a interferência de autoridade incompetente na sua 
lavratura, ou seja, Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE, 3ª classe, pois ao 
analisarmos o auto de infração em epígrafe, constatamos que a empresa autuada 
está classificada no grupo 6, uma vez 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 por ser uma das autoridades autuantes 
incompetente para auditar empresas classificadas no grupo 6, ou seja com um 
faturamento anual superior a R$ 2.400.000,00. 

 
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 2012/000367, por ser incompetente uma das autoridades 
lançadoras do crédito tributário e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. 
O representante fazendário Rui José Diel solicita o refazimento dos trabalhos de 
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auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter 
Cordeiro Toledo e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
15 dias do mês de janeiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 21 dias do mês de janeiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


