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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
limite de sua competência, estabelecida no Anexo I da Lei 1.609/2005, com a 
redação da Lei 1.840/2007.
da Lei 1.288/2001, que trata dos atos repetitivos.

 
 

RELATÓRIO 
 

 
Versa a autuação sobre 

importância de R$ 129.253,50 (cento e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e três 
reais e cinquenta e centavos), por deixar de emitir a documentação fiscal referente a 
saídas de animais bovinos, constatado conforme Levantam
Bovinos, anexo.  

 
Intimado via postal, o sujeito pa

impugnação tempestiva (fls. 212/224), alegando preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa, pois a descrição
obscura e confusa não se sabendo quais seriam os documentos que se deixou de 
emitir. 

 
Alega também, erro na tipificação da infração, ao dar como infração o art. 

46, § 1º da Lei 1.287/01, além do autor do lançamento ser autoridade incompetente, 
embora o auto de infração tenha sido assinado em conjunto com um AFRE IV.
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AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000091 

ERISMARCOS FERREIRA BARBOSA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.368.504-5 

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 
AFRE 3ª Classe, contra contribuinte cuja receita bruta anual superou

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 multa formal
importância de R$ 129.253,50 (cento e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e três 
reais e cinquenta e centavos), por deixar de emitir a documentação fiscal referente a 
saídas de animais bovinos, constatado conforme Levantamento Quantitativo de 

o via postal, o sujeito passivo comparece aos autos, 
impugnação tempestiva (fls. 212/224), alegando preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa, pois a descrição
obscura e confusa não se sabendo quais seriam os documentos que se deixou de 

Alega também, erro na tipificação da infração, ao dar como infração o art. 
da Lei 1.287/01, além do autor do lançamento ser autoridade incompetente, 

embora o auto de infração tenha sido assinado em conjunto com um AFRE IV.
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

ERISMARCOS FERREIRA BARBOSA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUTORIDADE 
. PRECEDENTE DE 

nulo o auto de infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita 
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 
Procedimento adotado no julgamento conforme art. 54-A 

multa formal, campo 4, na 
importância de R$ 129.253,50 (cento e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e três 
reais e cinquenta e centavos), por deixar de emitir a documentação fiscal referente a 

ento Quantitativo de 

ssivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 212/224), alegando preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa, pois a descrição da infração é 
obscura e confusa não se sabendo quais seriam os documentos que se deixou de 

Alega também, erro na tipificação da infração, ao dar como infração o art. 
da Lei 1.287/01, além do autor do lançamento ser autoridade incompetente, 

embora o auto de infração tenha sido assinado em conjunto com um AFRE IV. 
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Quanto ao mérito, alega que o levantamento efetuado contém falhas, não 
sendo apropriado para este tipo de trabalho realizado pela autoridade lançadora, 
conforme já rechaçado pelo Conselho Contribuintes.   

 
A julgadora de primeira instância em despacho às fls. 237/238, solicita o 

retorno dos autos à Delegacia Regional Tributária de Alvorada, para que o segundo 
autuante assine no campo próprio. 

 
Notificada do saneamento ocorrido, a autuada comparece aos autos (fls. 

241/243), alegando que o documento às fls. 04, continua sem a assinatura do AFRE 
IV, e, ao final, ratifica a impugnação ofertado no primeiro momento. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às folhas nº 246/248, 

declara nulo o auto de infração por ter sido o ato praticado por autoridade 
incompetente, ainda que o auto de infração tenha sido lavrado juntamente com um 
AFRE 4ª Classe, este não supre a incapacidade do AFRE 3ª Classe. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ em parecer às fls. 249/251, após 

suas considerações, recomenda em reexame necessário, a manutenção da 
sentença proferida em primeira instância, em que julgou nulo o auto de infração em 
epígrafe. 

 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura pela exigência de crédito tributário, por deixar 
de emitir documento fiscal referente a saídas de animais bovinos, constatado 
conforme Levantamento Quantitativo de Bovinos.  

 
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: 
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I – é exercida pelos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado 
do Tocantins; 

 
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. 

 
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 art. 1o, da Lei 1.840/2007, e a Ordem 
de Serviço no 000320/2011, expedida a um AFRE 3ª Classe, o exercício de 2010 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 levantamento fiscal às fls. 16/18 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, 

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. 
 

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 
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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 
decisão singular que julgou nulo o auto de infração no 2012/000091, 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 2012/000091, por ser incompetente uma das autoridades 
lançadoras do crédito tributário e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. 
O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno 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 
Luiz Carlos da Silva Leal, Deides Ferreira Lopes, Valcy Barboza Ribeiro e Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do 
mês de outubro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

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

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


