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ICMS. RECLAMAÇÃO TRIBUTÁRIA EFETUADA POR AUTORIDADE 

INCOMPETENTE. FATURAMENTO ANUAL DA EMPRESA SUPERIOR AO LIMITE 
DE COMPETÊNCIA DE ATUAÇÃO DO AUDITOR FISCAL. NULIDADE 
de auto de infração por AFRE III
incompetência apresentada por aquele, 
sem julgamento de mérito, com a adoção 
Lei 1.288/2001. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Versa a autuação sobre exigência de multa formal, campo 4 do auto de 

infração, pela falta de emissão de documentos fiscais de saídas e entradas de 
bovinos, na importância total de R$ 28
reais e oitenta e sete centavos), constatada conforme levantamento quantitativo de 
bovinos e Notas Fiscais de Entradas e Saídas, anexos.

 
Intimado por ciência direita (fls.03), o sujeito passivo comparece aos 

autos, apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações 
(fls. 74/83): 

 
Que as provas alegadas pelo fisco são muito frágeis, sendo por 
demais insuscetíveis para a atuação pelo mesmo órgão, os atos 
alegados pelo Poder Público dever ter um
deixando de lado qualquer sentimento alheio que possa ocorrer; que 
não foram observados na contagem dos animais os nascimentos, 
perdas, abates para consumo do estabelecimento, mudança de faixa 
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ICMS. RECLAMAÇÃO TRIBUTÁRIA EFETUADA POR AUTORIDADE 
INCOMPETENTE. FATURAMENTO ANUAL DA EMPRESA SUPERIOR AO LIMITE 

COMPETÊNCIA DE ATUAÇÃO DO AUDITOR FISCAL. NULIDADE 
de auto de infração por AFRE III, em conjunto com AFRE IV
incompetência apresentada por aquele, acarretando a nulidade do auto de infração 
sem julgamento de mérito, com a adoção do procedimento previsto no art. 54

Versa a autuação sobre exigência de multa formal, campo 4 do auto de 
infração, pela falta de emissão de documentos fiscais de saídas e entradas de 
bovinos, na importância total de R$ 28.920,87 (vinte e oito mil,
reais e oitenta e sete centavos), constatada conforme levantamento quantitativo de 
bovinos e Notas Fiscais de Entradas e Saídas, anexos. 

Intimado por ciência direita (fls.03), o sujeito passivo comparece aos 
autos, apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações 

Que as provas alegadas pelo fisco são muito frágeis, sendo por 
demais insuscetíveis para a atuação pelo mesmo órgão, os atos 
alegados pelo Poder Público dever ter uma apuração mais rígida, 
deixando de lado qualquer sentimento alheio que possa ocorrer; que 
não foram observados na contagem dos animais os nascimentos, 
perdas, abates para consumo do estabelecimento, mudança de faixa 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

RENATO MENDES CAMARGO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. RECLAMAÇÃO TRIBUTÁRIA EFETUADA POR AUTORIDADE 
INCOMPETENTE. FATURAMENTO ANUAL DA EMPRESA SUPERIOR AO LIMITE 

COMPETÊNCIA DE ATUAÇÃO DO AUDITOR FISCAL. NULIDADE – A lavratura 
em conjunto com AFRE IV, não supre a 

acarretando a nulidade do auto de infração 
do procedimento previsto no art. 54-A da 

Versa a autuação sobre exigência de multa formal, campo 4 do auto de 
infração, pela falta de emissão de documentos fiscais de saídas e entradas de 

, novecentos e vinte 
reais e oitenta e sete centavos), constatada conforme levantamento quantitativo de 

Intimado por ciência direita (fls.03), o sujeito passivo comparece aos 
autos, apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações 

Que as provas alegadas pelo fisco são muito frágeis, sendo por 
demais insuscetíveis para a atuação pelo mesmo órgão, os atos 

a apuração mais rígida, 
deixando de lado qualquer sentimento alheio que possa ocorrer; que 
não foram observados na contagem dos animais os nascimentos, 
perdas, abates para consumo do estabelecimento, mudança de faixa 
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etária, fugas e eventuais roubos; que é necessária a fixação de 
normas pela administração tributária para a realização de auditoria 
para a atividade pecuária; cita alguns acórdãos do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins e ao final 
requer a nulidade do auto de infração em questão. 

 
O processo foi devolvido aos autuantes para a juntada de documentos e 

manifestação do autor do procedimento quanto às alegações apresentadas pela 
defesa, fls. 89/90. 

 
Os autuantes juntaram os documentos às fls. 91/97. 
 
O contribuinte foi intimado da juntada dos documentos por via postal (fls. 

98), sendo lavrado o termo de inocorrência de manifestação (fls. 100). 
 
O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 101/104, 

preliminarmente, aduz que no auto de infração consta que o valor do faturamento do 
contribuinte para o exercício de 2010 é do Grupo 3, porém, para se verificar a 
competência do agente do Fisco para a constituição do crédito tributário deve ser 
verificado o faturamento do último exercício fiscalizado, ou seja, no caso, 2011, 
conforme estabelece o inciso II do anexo I ao decreto nº 2.796, de 29 de junho de 
2006. 

 
Diz, ainda, que apesar dos agentes do Fisco não terem juntado os 

documentos ou relatórios para comprovar o faturamento do último exercício 
fiscalizado, mesmo solicitado, o processo administrativo fiscal 2012/06830/500221 
(AI 2012/000830), submetido a julgamento de primeira instância nessa mesma data, 
demonstra que o faturamento do contribuinte no exercício de 2011 é do grupo 05. 
Dessa forma o AFRE 3ª Classe não poderia ter participado na elaboração da peça 
inicial e dos levantamentos fiscais que instruem o processo, pois, não tem 
competência legal para realizar o lançamento do crédito tributário por extrapolar o 
limite do valor imposto pela Lei acima mencionada. 

 
Ademais, a incompetência de um dos autuantes é absoluta, devendo o 

julgador, em atendimento ao princípio da legalidade, reconhecê-la de ofício, 
independente das alegações formuladas ou suscitadas pelas partes. 

 
Entende que está caracterizada a nulidade do auto de infração por ter 

sido o ato realizado por autoridade incompetente para a prática do ato, conforme 
estabelece o art. 28, inciso I, da Lei nº 1.288/01. 

 
Ante o exposto, declara e julga nulo o auto de infração 2012/000829 no 

valor de R$ 28.920,87 (vinte e oito mil, novecentos e vinte reais e oitenta e sete 
centavos), sem análise de mérito, conforme disposto no art. 29 da Lei nº 1.288/01. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls.105, pede que seja 

confirmada a decisão em Sentença proferida pela Julgadora Singular. 
 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls.107) a empresa 

não se manifestou. 
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VOTO 

 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2012/000829, referente à falta de emissão 
de documentos fiscais de saídas e entradas de bovinos. 

 
A princípio temos a considerar que a exigência do crédito tributário deve 

ser efetuada por agente competente, conforme art. 35, inciso II, da 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; 
 

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: 
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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 000156/2012, 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, denota-se que no despacho nº 089/2013-CAT/JPI, fls. 

89, foi solicitado aos agentes do fisco que juntasse os documentos ou relatórios para 
comprovar o valor do faturamento do contribuinte para enquadramento do grupo. 
Ademais no auto de infração consta que o valor do faturamento do contribuinte para 
o exercício de 2010 é do Grupo 3, porém para se verificar a competência do agente 
do Fisco para a constituição do crédito tributário deve ser verificado o faturamento 
do último exercício fiscalizado, ou seja, no caso, 2011, conforme estabelece o inciso 
II do anexo I ao Decreto nº 2.796, de 29 de junho de 2006, in verbis: 

 
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; 

 
Ocorre que, apesar dos agentes do Fisco não terem juntado os 

documentos ou relatórios para comprovar o faturamento do último exercício 
fiscalizado, mesmo solicitado, o processo administrativo fiscal 2012/06830/500221 
(AI 2012/000830), submetido a julgamento de primeira instância nessa mesma data, 
demonstra que o faturamento do contribuinte no exercício de 2011 é do grupo 5. 

 
Dessa forma o AFRE 3ª Classe não poderia ter participado na elaboração 

da peça inicial e dos levantamentos fiscais que instruem o processo, pois, não tem 
competência legal para realizar o lançamento do crédito tributário por extrapolar o 
limite do valor imposto pela Lei acima mencionada. 
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Ainda que o auto de infração tenha sido lavrado juntamente com um 
AFRE 4ª Classe, este fato não supre a incapacidade de um dos autuantes, ou seja, 
o AFRE 3ª Classe. A incompetência de um dos autuantes é absoluta. 

 
Entendo que está caracterizada a nulidade do auto de infração por ter 

sido o ato realizado por autoridade incompetente para a prática do ato, consoante o 
art. 28, inciso I, da Lei nº 1.288/01, que assim determina: 

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

A matéria constante dos autos, por tratar de fatos semelhantes já 
consolidados por esta corte, a pedido desta conselheira relatora 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 
decisão singular que julgou nulo o auto de infração nº 2012/000829, por ter sido 
lavrado por autoridade incompetente, sem análise de mérito. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 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 2012/000829 e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
representante fazendário 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 Kellen Crystian 
Soares Pedreira do Vale, Luiz Carlos Vieira, João Alberto Barbosa Dias, Valcy 
Barboza Ribeiro e o procurador do estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 03 dias do mês de setembro de 2014, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezesseis dias do mês de setembro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


