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EMENTA 
 
 

ICMS. INCAPACIDADE ATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR 
AUTORIDADE INCOMPETENTE. ART. 28, INCISO I, DA LEI 1.288/2001. 
PRECEDENTES – 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 Anexo I da Lei 1.609/2005, c
redação da Lei 1.840/2007.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
auto de infração nº 2013/002177, para reclamar Multa Formal pela entrega, referente 
ao ano base de 2013, do Documento de Informações Fiscais 

 
Juntaram-se aos autos a intimação, o DIF, extrato de consulta de optantes 

do Simples Nacional, o Boletim de Informações Cadastrais 
consolidado de notas fiscais autorizadas (fls. 05/33).

  
A ciência ao sujeito passivo deu

fls. 35). Tempestivamente (em 08/10/13) e, nos conformes da lei, este oferta 
impugnação alegando, em síntese, que:

 
O auto de infração é nulo de pleno direito porque não obedece ao 
estabelecido no art. 35, da Lei n
suprimida antes mesmo da 1ª intimação para proceder a correção. 

 
Sobreveio a decisão monocrátic
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

052/2015 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.416 

2013/6860/501348 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002177 

RODRIGUES & AMORIM LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.045.789-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

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

É 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, c
/2007. 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
2013/002177, para reclamar Multa Formal pela entrega, referente 

ao ano base de 2013, do Documento de Informações Fiscais – DIF, com omissões.

se aos autos a intimação, o DIF, extrato de consulta de optantes 
do Simples Nacional, o Boletim de Informações Cadastrais 
consolidado de notas fiscais autorizadas (fls. 05/33). 

A ciência ao sujeito passivo deu-se por via postal em 01
fls. 35). Tempestivamente (em 08/10/13) e, nos conformes da lei, este oferta 
impugnação alegando, em síntese, que: 

O auto de infração é nulo de pleno direito porque não obedece ao 
estabelecido no art. 35, da Lei no 1.288/01. Que a omissão foi 
suprimida antes mesmo da 1ª intimação para proceder a correção. 

Sobreveio a decisão monocrática em que a julgadora disse que:
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

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

É 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 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
2013/002177, para reclamar Multa Formal pela entrega, referente 

DIF, com omissões. 

se aos autos a intimação, o DIF, extrato de consulta de optantes 
do Simples Nacional, o Boletim de Informações Cadastrais – BIC e relatório 

postal em 01/10/2013 (AR à 
fls. 35). Tempestivamente (em 08/10/13) e, nos conformes da lei, este oferta 

O auto de infração é nulo de pleno direito porque não obedece ao 
1.288/01. Que a omissão foi 

suprimida antes mesmo da 1ª intimação para proceder a correção.  

a em que a julgadora disse que: 
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Está caracterizada a nulidade por ato praticado por autoridade 
incompetente, vez que a empresa pertence ao grupo 6, cuja receita 
bruta anual ultrapassou o valor de R$ 3.600.000,00 que é o valor 
limite de alçada do autuante. 

 
Colacionou o dispositivo da Lei 1.609/2005 que versa a respeito das 

prerrogativas do AFRE 3ª Classe. Nos termos do que dispõe o inciso I, do art. 28, da 
Lei 1.288/01 decidiu-se pela nulidade do feito. 

 
Em parecer de fls. 60/62 a Representação Fazendária recomenda seja 

mantida a sentença singular. 
 
Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado, nos termos do 

art. 5º-B da Lei 1.288/01, na pessoa do douto Subprocurador que subscreve o 
Parecer SFT nº 085/2014 (de fls. 68), adota, na íntegra, a manifestação do nobre 
Representante Fazendário. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
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; 

 
Ao mesmo tempo, o seu art. 3º hierarquiza o cargo de Auditor Fiscal – 

AFRE, organizando-o em 4 classes, segundo o grau crescente de complexidade e 
de responsabilidade das funções, conforme redação dada pela Lei 1.777/2007, na 
seguinte ordem: 

 
Art. 3º Compõe a carreira de AFRE o cargo de Auditor Fiscal da 
Receita Estadual, organizado em 4 classes, hierarquizadas segundo 
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o grau crescente de complexidade e de responsabilidade das 
funções, na ordem e nos quantitativos abaixo: 
(redação dada pela Lei nº 1777, de 13/04/2007). 
 
I – AFRE 4ª Classe: 120 vagas; (redação dada pela Lei nº 1777, de 
13/04/2007). 
 
II – AFRE 3ª Classe: 580 vagas; (redação dada pela Lei nº 1777, de 
13/04/2007). 
 
III – AFRE 2ª Classe: 50 vagas; (redação dada pela Lei nº 1777, de 
13/04/2007). 
 
IV – AFRE 1ª Classe: 50 vagas.”(NR)  
Inciso IV acrescentado pela Lei nº 1777, de 13/04/2007. 
 

As atribuições do AFRE 3ª Classe, estão indicadas no Anexo I da Lei 
1.609/2005, nestes termos: 

 
ANEXO I À LEI Nº  1.609, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005. 

(Redação dada pela Lei 2.668, de 19/12/2012). 
 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DO CARGO AFRE 3ª CLASSE  
 
1. Praticar todos os atos de tributação, arrecadação e fiscalização de 
obrigação tributária estadual, inclusive a constituição do crédito, 
sendo que para o ICMS: 
 
a) a receita bruta anual da empresa esteja no limite máximo 
estabelecido na Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro 
de 2006, baseando-se na receita bruta declarada do exercício 
anterior ao período fiscalizado; 
 
b) a competência atribuída independe da condição de a empresa ser 
optante do Regime do Simples Nacional; 
 

Para o exercício de 2012, ano anterior ao da lavratura do auto de 
infração, o limite máximo estabelecido na Lei Complementar Federal 123/2006 era 
de R$ 3.600.000,00 (LC 139/2011). 

 
O Decreto 2.796, de 29 de junho de 2006, classifica, para efeitos de 

trabalhos de auditoria, as empresas em grupo de faturamento, indicando para o 
grupo 6 o valor acima de 5.400.000,00, conforme inciso I, do seu Anexo I, nestes 
termos:  

 
Anexo I ao Decreto 2.796, de 29 de junho de 2006 

(Redação dada pelo Decreto no 4.703, de 19 de dezembro de 2012) 

I – Classificação da empresa por Grupo de Avaliação (é considerado 
o faturamento anual em Real): 
  
e) Grupo 5 - acima do faturamento estabelecido pelo grupo 4 até 
150% do estabelecido no inciso II, do art. 3o da LC 123/06;  
  
f) Grupo 6 – acima do faturamento estabelecido pelo grupo 5; 
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II – para efeito de classificação por grupo, é considerado o 
faturamento anual declarado pela empresa no último exercício 
fechado; 

 
No presente caso, o próprio banco de dados da Secretaria da Fazenda 

informou automaticamente no auto de infração o grupo a que pertence o faturamento 
da empresa (grupo 6), deixando evidente que a constituição do crédito tributário está 
em desacordo com a legislação estadual, conforme condiciona o pré-citado inciso II, 
do art. 35, da Lei 1.288/2001 e consoante 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. 

 
Desta forma, caracterizada está a nulidade do ato praticado pelo agente 

do fisco e por isso, deixo de apreciar o mérito para filiar-me as convicções da 
julgadora singular. 

 
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 no 2013/002177 e 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 Rui José Diel, Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade 
de Oliveira, José Wagner Pio de Santana, Luiz Carlos da Silva Leal e Guilherme 
Trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de julgamento aos 29 dias do mês de janeiro 
de 2015, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 


