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REQUERENTE: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. AUTO 
ART. 28, INCISO I, DA LEI 1.288/2001
que a autoridade lançadora do crédito tributário,
ocupava o cargo de Supervisor Fiscal

 
 

RELATÓRIO 
 

 
Versa a autuação sobre 

R$ 76.010,47 (setenta e seis mil, dez reais e quarenta e sete centavos), 
transportar mercadorias (veículos) destinadas a contribuintes não inscrito do CCI 
TO, considerando inidôneo
mercadorias, constatado por meio de termo de apreensão, conforme processo 
2011/7240/500257, apenso.

 
Intimado via postal

impugnação tempestiva (fls. 
cadastro no ICMS/TO, aliado ao fato que os veículos não eram novos, pois já 
estavam emplacados, podendo afastar a inidoneidade fiscal uma vez que não houve 
prejuízo de pagamento do imposto.

 
A julgadora de primeira instância

o presente auto de infração contém diversas falhas, embora devam ser revisadas
Um dos requisitos que deve ser observado na lavratura do auto de infração
essencial para sua validade
área fiscal de verificação do ilícito, prevista no inciso II,
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

099/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.236 

2012/7240/500336  
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003638 

NORTE ZERO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.432.672-3 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUTORIDADE 
ART. 28, INCISO I, DA LEI 1.288/2001. NULIDADE – É nulo o auto de infração
que a autoridade lançadora do crédito tributário, mesmo sendo um Auditor Fiscal,

e Supervisor Fiscal. 

Versa a autuação sobre exigência de ICMS, campo 4,
R$ 76.010,47 (setenta e seis mil, dez reais e quarenta e sete centavos), 
transportar mercadorias (veículos) destinadas a contribuintes não inscrito do CCI 
TO, considerando inidôneos os documentos fiscais que acompanhavam as 
mercadorias, constatado por meio de termo de apreensão, conforme processo 
2011/7240/500257, apenso. 

o via postal o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 69/71), alegando que atualmente a empresa já possui o 
cadastro no ICMS/TO, aliado ao fato que os veículos não eram novos, pois já 
estavam emplacados, podendo afastar a inidoneidade fiscal uma vez que não houve 
prejuízo de pagamento do imposto. 

de primeira instância, em sentença às fls. 84/86, entende que 
o presente auto de infração contém diversas falhas, embora devam ser revisadas

m dos requisitos que deve ser observado na lavratura do auto de infração
essencial para sua validade, é justamente ser lavrado por servidor competente na 
área fiscal de verificação do ilícito, prevista no inciso II, do art. 35, da Lei 1.288/2001.
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

NORTE ZERO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUTORIDADE IMPEDIDA. 
nulo o auto de infração em 

mesmo sendo um Auditor Fiscal, 

, campo 4, na importância de 
R$ 76.010,47 (setenta e seis mil, dez reais e quarenta e sete centavos), por 
transportar mercadorias (veículos) destinadas a contribuintes não inscrito do CCI – 

s os documentos fiscais que acompanhavam as 
mercadorias, constatado por meio de termo de apreensão, conforme processo 

o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
que atualmente a empresa já possui o 

cadastro no ICMS/TO, aliado ao fato que os veículos não eram novos, pois já 
estavam emplacados, podendo afastar a inidoneidade fiscal uma vez que não houve 

em sentença às fls. 84/86, entende que 
o presente auto de infração contém diversas falhas, embora devam ser revisadas. 

m dos requisitos que deve ser observado na lavratura do auto de infração, e que é 
justamente ser lavrado por servidor competente na 

do art. 35, da Lei 1.288/2001. 
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Como o autor do lançamento é ocupante de cargo de Supervisor Fiscal e 
não executa a função de Auditor Fiscal da Receita Estadual, é autoridade 
incompetente para lançar o presente crédito tributário. 

 
Desta forma, julga nulo o auto de infração, deixando de analisar a 

alegação do sujeito passivo em sede de impugnação, bem como, o mérito deste 
contencioso. Submete a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do 
art.56 e parágrafo único, do art. 58, da Lei nº 1.288/2001. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, no parecer às fls. 87/95, após 

suas considerações, recomenda, para conhecer da impugnação, tempestiva, e em 
preliminar arguida, manter a sentença proferida pela julgadora singular, que julgou 
pela nulidade do auto de infração. 

 
E assim, não se conhecendo da preliminar, para que conheça da 

impugnação apresentada, negar-lhe provimento, e a julgar pela procedência do auto 
de infração, em comento. 

 
Notificado da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, via 

postal, a impugnante não de manifestou. 
 
 

VOTO 
 

 
A presente lide se configura pela exigência de crédito tributário, por 

destinar mercadorias (veículos) à contribuinte não inscrito no Cadastro de 
Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, originada de termo 
de apreensão.  

 
A princípio temos que considerar que a exigência do crédito tributário 

deve ser efetuada por agente competente, conforme preceitua o art. 35, inciso II, Lei 
1.288/2001, conforme 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, 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. 
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§ 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; 

 
Observa-se no presente caso que o auto de infração, peça inicial dos 

autos, foi elaborado pelo Supervisor Fiscal que encontrava em serviço, cumprindo 
escala naquela ocasião. 

 
Observa-se ainda, que o cargo de Supervisor Fiscal, está previsto na Lei 

2.434, de 31 de março de 2011, que consolidou as estruturas operacionais e os 
quadros de provimento em comissão dos órgãos do Poder Executivo do Estado do 
Tocantins.  

 
Acontece que por tratar de cargo comissionado, de livre escolha do Chefe 

do Poder Executivo, é passivo de substituição a qualquer momento.  
 
Desta forma, entendo que o Auditor Fiscal ao ser designado para ocupar 

cargo de confiança do Chefe do Poder Executivo, durante o exercício da função, 
está temporariamente impedido de lançamento do crédito tributário, por não tratar de 
atividade plenamente vinculada, contrariando as disposições do Código Tributário 
Nacional – CTN, em espécie o art. 142, parágrafo único, Lei 5.172/1966, assim 
espelhado: 

 
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. 

 
Portanto, não resta dúvida quanto à nulidade do ato praticado pelo 

Supervisor Fiscal, preconizado pelo art. 28, inciso I, da Lei 1.288/2001: 
 

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

Diante das disposições legais citadas, entendo que a ação do Fisco 
Estadual, ficou prejudicada, devendo ser reparada. Independente de outras 
irregularidades existentes na peça básica. 

 
Assim, em reexame necessário, voto pela confirmação da decisão de 

primeira instância que julgou nulo o auto de infração no 2012/003638, com 
modificação do objeto da decisão onde menciona autoridade “incompetente”, para 
autoridade “impedida”. 
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DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de 
infração por autoridade impedida, arguida pelo conselheiro relator e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o 
Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz 
Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo, Kellen Crystian Soares Pedreira do 
Vale e Cinthya Lanna de Oliveira Cambaúva. Presidiu a sessão de julgamento aos 
22 dias do mês de outubro de 2013, o conselheiro Deides Ferreira Lopes. 

 
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 


