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ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. MULTA FORMAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE 

INFORMAÇÕES FISCAIS 
CLASSIFICADA NO GRUPO 5. AUTO 
AUTORIDADE INCOMPETENTE. NULIDADE 
por autoridade incompetente

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2013/002153, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inaugural, referente 
contendo informações omissas.

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, 

apresentando impugnação (fls. 17/18), tempestivamente, alegando que a auditoria 
desconsiderou a entrega do DIF dentro do prazo legal e que a retificadora foi 
enviada no dia 21 de agosto e, posteriormente, foi lavrado o auto de infração.

 
Sobreveio a sentença 

de mérito firmou entendimento no sentido de que está caracterizada a nulidade do 
auto de infração por ter sido praticado por autoridade incompetente, conforme 
estabelece o art. 28, inciso I

 
Desta forma, a ilustre julgadora de 

análise de mérito o auto de infração de n
fim, submete a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

006/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.414 

2013/6860/501332 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002153 

LG ALVES PEREIRA-ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.068.066-2 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

S. MULTA FORMAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE 
INFORMAÇÕES FISCAIS – DIF COM OMISSÃO DE INFORMAÇÕES
CLASSIFICADA NO GRUPO 5. AUTO DE INFRAÇÃO 
AUTORIDADE INCOMPETENTE. NULIDADE – É nulo o auto de infração lavrado 
por autoridade incompetente. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2013/002153, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inaugural, referente à entrega de Documento de Informações Fiscais 
contendo informações omissas. 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, 
esentando impugnação (fls. 17/18), tempestivamente, alegando que a auditoria 

desconsiderou a entrega do DIF dentro do prazo legal e que a retificadora foi 
enviada no dia 21 de agosto e, posteriormente, foi lavrado o auto de infração.

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls.22/23, a qual em análise 
de mérito firmou entendimento no sentido de que está caracterizada a nulidade do 
auto de infração por ter sido praticado por autoridade incompetente, conforme 
estabelece o art. 28, inciso I, da Lei 1.287/01. 

Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou nulo sem 
análise de mérito o auto de infração de nº 2013/002153 no valor de R$ 1.100,00. Por 
fim, submete a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos 

4.302, de 22 de janeiro de 2015 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

S. MULTA FORMAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE 
INFORMAÇÕES. EMPRESA 

DE INFRAÇÃO LAVRADO POR 
É nulo o auto de infração lavrado 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2013/002153, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

entrega de Documento de Informações Fiscais – DIF, 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, 
esentando impugnação (fls. 17/18), tempestivamente, alegando que a auditoria 

desconsiderou a entrega do DIF dentro do prazo legal e que a retificadora foi 
enviada no dia 21 de agosto e, posteriormente, foi lavrado o auto de infração. 

de primeira instância às fls.22/23, a qual em análise 
de mérito firmou entendimento no sentido de que está caracterizada a nulidade do 
auto de infração por ter sido praticado por autoridade incompetente, conforme 

rimeira instância julgou nulo sem 
2013/002153 no valor de R$ 1.100,00. Por 

fim, submete a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos 
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Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos da alínea “f”, do inciso IV do art. 56 e 
parágrafo único do art. 58 da Lei 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 2.521, de 
10/11/2011. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

24, após ampla e fundamentada explanação, recomenda a manutenção da decisão 
singular por seus próprios fundamentos. 

 
Em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV da Lei 1.288/2001, o ilustre 

representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins manifestou-se (fl.29) 
favorável ao parecer de lavra do Representante Fazendário, determinando o retorno 
dos autos à origem, para as providências legais. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo referente à entrega de 

Documento de Informações Fiscais – DIF, contendo informações omissas. 
 
Ao analisarmos os autos resta claro que o mesmo apresenta vício que 

leva o auto de infração em tela a sucumbir, ou seja a interferência de autoridade 
incompetente na sua lavratura, no caso, Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE 
3ª classe, uma vez que está constatado que a empresa autuada está classificada no  
grupo 5, sendo que seu faturamento encontra-se acima de R$ 2.400.000,00.  

 
Desta forma, conforme preceitua o Anexo I, da Lei 1.609/2005, com 

redação da Lei 1.840/2007, que estabelece as tarefas típicas do cargo de AFRE III: 
 

1. Praticar todos os atos de tributação, arrecadação e fiscalização 
das obrigações tributárias estadual, inclusive a constituição do 
crédito tributário, sendo que para o ICMS deve ser observadas 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 ultimo 
exercício. 

 
Portanto, não poderá a empresa em questão sofrer qualquer tipo de 

fiscalização por Auditor Fiscal da Receita Estadual 3ª classe, do contrário enseja a 
nulidade da reclamação tributária prevista no art. 28, inciso I, da Lei 1.288/2001, a 
saber: 

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

 
Neste mote, tem se posicionado o Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais do Estado do Tocantins em casos análogos, vejamos: 
 

ACÓRDÃO Nº: 001/2013 – ICMS. EMPRESA CLASSIFICADA NO 
GRUPO 6. FATURAMENTO ANUAL SUPERIOR A R$ 2.400.000,00. 
AUDITORIA EFETUADA POR AFRE – AUDITOR FISCAL DA 



Publicado no Diário Oficial no 4.302, de 22 de janeiro de 2015 

 
 

3 

RECEITA ESTADUAL 4ª CLASSE, CONJUNTAMENTE COM AFRE 
3ª CLASSE. AUTORIDADE INCOMPETENTE. NULIDADE – A 
lavratura de auto de infração por AFRE III em conjunto com AFRE IV 
não supre a incompetência apresentada por aquele. 
 
ACÓRDÃO Nº: 016/2013 – ICMS. EMPRESA CLASSIFICADA NO 
GRUPO 6. FATURAMENTO ANUAL SUPERIOR A R$ 2.400.000,00. 
AUDITORIA EFETUADA POR AFRE – AUDITOR FISCAL DA 
RECEITA ESTADUAL 3ª CLASSE, CONJUNTAMENTE COM AFRE 
4ª CLASSE. AUTORIDADE INCOMPETENTE. NULIDADE – A 
lavratura de auto de infração por AFRE III em conjunto com AFRE IV 
não supre a incompetência apresentada por aquele. 
 
ACÓRDÃO Nº: 010/2014 – ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO 
POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. ART. 28, INCISO I, DA LEI 
1.288/2001. PRECEDENTE DE 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 Anexo I da Lei 1.609/2005, com 
a redação da Lei 1.840/2007. Procedimento adotado no julgamento 
conforme art. 54-A da Lei 1.288/2001, que trata dos atos repetitivos. 

 
Diante do vasto precedente supramencionado, insta transcrever o 

disposto no art. 54-A, § 1º, da Lei 1.288/2001, senão vejamos: 
 

Art. 54-A. Os Recursos Voluntários e Reexames Necessários 
repetitivos devem receber a mesma decisão dos anteriormente 
julgados, a critério dos Conselheiros, depois de ouvido o rel ator, 
se já distribuídos, e do Presidente do COCRE, se ai nda não 
distribuídos . (Art. 54-A acrescentado pela Lei nº 2.127, de 
12/08/2009). (grifo nosso) 
 
§ 1º Consideram-se Recursos Voluntários e Reexames 
Necessários repetitivos os que tratem da mesma tese  de defesa 
relativa à mesma matéria de fato ou de direito aven tada pela 
exigência tributária por Auto de Infração e entendi mento 
consolidado pelo COCRE.  (§ 1º acrescentado pela Lei nº 2.127, de 
12/08/2009). 

 
De acordo com a norma colacionada, verifica-se que a adoção do 

procedimento constante no art. 54-A é facultativo, em que pese haver no bojo da 
precitada norma o termo “devem receber a mesma decisão dos anteriormente 
julgados”, pois faculta a sua aplicabilidade ao critério dos Conselheiros depois de 
ouvido o relator, se já distribuídos, e do Presidente do COCRE, se ainda não 
distribuídos.  

 
Assim, a meu ver, não se trata de norma cogente revestida de caráter 

imperativo absoluto a qual não comporta discussão sobre a sua aplicabilidade, do 
contrário, entendo ser facultativo a sua aplicabilidade por estar sujeita a critérios dos 
julgadores que analisando o caso concreto podem optar ou não por sua adoção. 

 
Portanto, in casu, tenho por bem adotar o procedimento previsto no art. 

54-A da Lei 1.288/2001 para decidir pela confirmação da decisão de primeira 
instância, que julgou nulo o auto de infração no 2013/002153 por ter sido lavrado por 
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autoridade incompetente e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, com 
fundamento no art. 28, inciso I, da Lei nº 1.288/2001. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário e em conformidade com o art. 54-A, da Lei 
1.288/2001, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou nulo o auto de 
infração nº 2013/002153 por ter sido lavrado por autoridade incompetente e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira, Kellen Crystian 
Soares Pedreira do Vale, José Wagner Pio de Santana, João Alberto Barbosa Dias e 
Evaniter Cordeiro Toledo. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere o refazimento dos trabalhos de 
auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Presidiu a sessão de julgamento aos 
17 dias do mês de dezembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de janeiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


