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EMENTA 
 
 

ICMS. AUTO
INCOMPETENTE. ART. 28, INCISO I, DA LEI 1.288/2001
NULIDADE – 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 Ane
redação da Lei 1.840/2007.
da Lei 1.288/2001, que trata dos atos repetitivos.

 
 

RELATÓRIO 
 

 
Versa a autuação sobre exigência de 

no campo 4, na importância de R$
proveniente de transporte de saldo credor de ICMS do exercício de 2009 para o 
exercício de 2010, em valor não correspondente a escrituração
meio do Levantamento Bás

 
Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos, 

impugnação tempestiva de fls. 
fiscal no fechamento da contabilidade. Sendo um erro contábil formal, não houve 
sonegação de impostos, bem diferente do erro material.

 
Alega ainda, que assim que descobriu o erro, o contador refez a 

escrituração, porém, devido a ac
esqueceu-se de reimprimir os livros do período em questão
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

096/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.154 

2012/6190/500078  
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000298 

ELI FÁTIMA DE LIMA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.401.114-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUTORIDADE 
ART. 28, INCISO I, DA LEI 1.288/2001. PRECEDENTE DE 

nulo o auto de infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita 
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. Procedimento adotado no julgamento conforme art. 54
da Lei 1.288/2001, que trata dos atos repetitivos. 

Versa a autuação sobre exigência de ICMS aproveitado indevidamente
na importância de R$ 28.050,00 (vinte e oito mil e cinquenta reais), 

proveniente de transporte de saldo credor de ICMS do exercício de 2009 para o 
exercício de 2010, em valor não correspondente a escrituração fiscal, constatado por 
meio do Levantamento Básico do ICMS, anexo. 

via postal, o sujeito passivo comparece aos autos, 
impugnação tempestiva de fls. 59/60, alegando que ocorreu um erro
fiscal no fechamento da contabilidade. Sendo um erro contábil formal, não houve 
sonegação de impostos, bem diferente do erro material. 

Alega ainda, que assim que descobriu o erro, o contador refez a 
m, devido a acúmulo de serviços, a funcionária do escritório 

de reimprimir os livros do período em questão. 
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CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUTORIDADE 
. PRECEDENTE DE 

nulo o auto de infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita 
3ª Classe, contra contribuinte cuja receita bruta anual superou o 

xo I da Lei 1.609/2005, com a 
Procedimento adotado no julgamento conforme art. 54-A 

ICMS aproveitado indevidamente, 
28.050,00 (vinte e oito mil e cinquenta reais), 

proveniente de transporte de saldo credor de ICMS do exercício de 2009 para o 
fiscal, constatado por 

via postal, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
alegando que ocorreu um erro na transcrição 

fiscal no fechamento da contabilidade. Sendo um erro contábil formal, não houve 

Alega ainda, que assim que descobriu o erro, o contador refez a 
mulo de serviços, a funcionária do escritório 
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A julgadora de primeira instância, em sua sentença às fls. 480/482, decide 
que está caracterizada a nulidade do auto de infração, porque o Auditor Fiscal 3ª 
Classe, não poderia assinar a peça inaugural, pois não tem competência para 
lançamento do crédito tributário de empresa pertencente ao Grupo 6. Ainda que o 
auto de infração tenha sido lavrado juntamente com um Auditor Fiscal 4ª Classe, não 
supre sua incapacidade.  

 
Em virtude da nulidade, não foi analisado o mérito deste contencioso, 

submetendo a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos dos artigos 56, inciso IV, alínea f, e 58, 
parágrafo único, da lei 1.288/01. 

 
A Representação Fazendária, no parecer às fls. 83, manifesta nos termos 

em que o ato ou procedimento praticado por agente público além de suas 
prerrogativas deve ser considerado como estranho a lide. Pede que seja mantida a 
decisão singular. 

 
Notificada da decisão de primeira instância e parecer da Representação 

Fazendária, a autuada não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura na exigência de crédito tributário, por 
transporte de saldo credor de ICMS de um exercício para outro, em valor não 
correspondente a escrituração fiscal. 

 
A princípio temos a 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, do Plano de Carreira do Fisco 

Estadual, no art. 1º, § 1º, inciso I, estabelece que a administração tributária seja 
exercida pelos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado do Tocantins – 
AFRE, conforme transcrito a seguir: 

 
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargo e Subsídios 
– PCCS do Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE, da Secretaria 
da Fazenda do Estado do Tocantins. 
 
§ 1º A administração tributária, atividade essencial ao funcionamento 
do Estado do Tocantins, no âmbito estadual: 
 
I – é exercida pelos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado 
do Tocantins; 
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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 
responsabilidade das funções, conforme redação da Lei 1.777/2007, na seguinte 
ordem: 

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

 
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 art. 1o, da Lei 1.840/2007, e a Ordem 

de Serviço no 000098/2012, expedida a um AFRE 3ª Classe, o exercício de 2011 é a 
referência para enquadramento do limite da receita bruta de sua competência. 

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

superior ao limite de competência do agente autuante, conforme valores constantes 
no levantamento fiscal às fls. 04 dos autos, evidenciando que o mesmo não está 
apto à execução do trabalho efetuado e à consequente constituição do crédito 
tributário, o qual está 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, 

consonante ao 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. 
 

Há de se observar ainda, que o auto de infração, peça inicial dos autos, 
foi assinado em conjunto com um Auditor AFRE 4ª Classe, que tem competência 
plena ou ilimitada para constituição do crédito tributário, porém, este fato não valida 
a incapacidade do AFRE 3ª Classe que praticou ato além de sua competência. 

 
A matéria constante dos autos, por tratar de fatos semelhantes já 

consolidados por esta corte, a pedido deste conselheiro relator e acatado pelos 
demais membros, foi adotado o rito processual previsto no art. 54-A, da Lei 
1.288/2001, que trata dos atos repetitivos, confirmando em reexame necessário, a 
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decisão singular que julgou nulo o auto de infração no 2012/000298, por ter sido 
lavrado por autoridade incompetente, sem análise de mérito. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, em reexame necessário e na conformidade do 
art. 54-A, da Lei 1.288/2001, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou 
nulo o auto de infração no 2012/000298, e julgar extinto o processo sem julgamento 
de mérito. O representante fazendário Rui José Diel sugeriu o refazimento dos 
trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Deides Ferreira Lopes, 
Valcy Barboza Ribeiro e Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 24 dias do mês de outubro de 2013, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos 22 dias do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


