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ACÓRDÃO No: 073/2015 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.351 
PROCESSO No: 2013/6010/500921 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001903 
SUJEITO PASSIVO: DAMASO & RODRIGUES LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.055.989-8 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
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 nova 
redação da Lei 2.668/2012. Procedimento adotado no julgamento conforme art. 
54-A da Lei 1.288/2001, que trata dos atos repetitivos. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do 

auto de infração nº 2013/001903, contra o contribuinte qualificado na peça 
inaugural, referente à entrega do Documento de Informações Fiscais contendo 
informações omissas, relativo ao exercício de 2012. 
 

Foram juntados ao processo, intimação, tabela de controle de AR, 
documentos às fls. 04a08. 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 08), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
09/10): 

Que o DIF foi entregue ao fisco dentro do prazo legal e que todos os 
documentos fiscais foram entregues ao fisco, na forma e nos prazos estabelecidos 
pela legislação. 
 

Fez juntada do auto de infração, comprovante de inscrição e de 
situação cadastral, documentos pessoais, alteração contratual e DIF (fls. 11/26). 
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A julgadora de primeira instancia em sentença proferida as fls. 30/31 
aduz; 
 

Não foram anexados aos autos quaisquer documentos que 
comprovem o ilícito denunciado na inicial. Contudo, não 
houve o saneamento do processo em observância ao 
princípio da economia processual, tendo em vista a 
ocorrência da nulidade insanável a seguir descrita. 
 
Preliminarmente, o Anexo I à Lei nº 1.609/2005 com redação 
dada pela Lei nº 2.668/2012 estabelece que uma das tarefas 
típicas do cargo de AFRE 3ª Classe é: 
 
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; 

 
No próprio auto de infração está informado que a empresa 
pertence ao Grupo 6, fato corroborado pelo Documento de 
Informações Fiscais às fls. 25/26, onde se observa que a 
receita bruta anual da empresa ultrapassou o valor do limite 
imposto pela legislação acima citada que é de R$ 
3.600.000,00. 
 
Portanto, entendo que está caracterizada a nulidade do auto 
de infração por ter sido o ato praticado por autoridade 
incompetente, conforme estabelece o art. 28, inciso I da Lei 
nº 1.288/01. 
 

 
Diante do exposto, julgou NULO o auto de infração nº 2013/001903, 

ABSOLVENDO a autuada do valor da multa formal abaixo: 
 
Campo 4.11 – R$     1.100,00 (Um mil e cem reais). 
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 A Representação Fazendária, em Reexame Necessário fls.32, 

enfatizando a incapacidade ativa do autor do feito na exigência fiscal, manifestou-
se pela confirmação da decisão da sentença proferida pela Julgadora Singular.   

 
 Em cumprimento à nova redação dada pela Lei nº 1.288/2011, em 

conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001 o processo foi remetido 
à Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, foi emitido parecer pelo Procurador 
do Estado, (fls.40), onde adota a manifestação exposta pelo Representante 
Fazendário e determina o retorno dos autos à origem para providências legais. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura na exigência de crédito tributário, por ter 
apresentado o Documento de Informações Fiscais – DIF contendo informações 
divergentes. 

 
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. 

 
As atribuições do AFRE 3ª Classe, constante do Anexo I da Lei 

1.609/2005, foram alteradas pela Lei 2.668/2012, 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: 
 
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; 

 
No próprio auto de infração está informado que a empresa pertence ao 

Grupo 6, fato corroborado pelo Documento de Informações Fiscais às fls. 25/26, 
onde se observa que a receita bruta anual da empresa ultrapassou o valor do 
limite imposto pela legislação acima citada que é de R$ 3.600.000,00. 
 

Desta forma, está clara a nulidade do ato praticado pelo agente do 
fisco, consonante ao art. 28, inciso I, Lei 1.288/2001, que assim determina: 

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

Neste sentido, tem se posicionado o Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais do Estado do Tocantins em casos análogos, vejamos: 
 

 
ACÓRDÃO Nº: 010/2014 –I CMS. 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. 
 
ACÓRDÃO N 072/2012 - ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO 
LAVRADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. 
NULIDADE. ART. 28, INCISO I, DA LEI 1.288/2001 – 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 

 
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 relator, se já distribuídos, e d o 
Presidente do COCRE, se ainda 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 direi to 
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aventada pela exigência tributária por Auto de Infr ação e 
entendimento consolidado pelo COCRE.  (§ 1º 
acrescentado pela Lei nº 2.127, de 12/08/2009). 

 
A matéria constante dos autos, por tratar de fatos semelhantes já 

consolidados por esta corte, a pedido deste conselheiro relator 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 2013/001903, por ter sido 
lavrado por autoridade incompetente, sem análise de mérito 
 

Portanto, in casu, tenho por bem adotar o procedimento previsto no art. 
54-A da Lei 1.288/2001para decidir pela confirmação da decisão de primeira 
instância, que julgou nulo, sem análise de mérito, o auto de infração nº 
2013/001903 no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), com fundamento no art. 
28, inciso I, da Lei nº 1.288/2001, extinguindo-se a presente Reclamação 
Tributária sem julgamento de mérito. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje 

realizada, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, 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 no2013/001903 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 José 
Wagner Pio de Santana, João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira 
Pincinato, Guilherme Trindade Meira Costa, Gaspar Maurício Mota de Macedo e 
Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento aos 17 dias do mês 
de junho de 2015, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 17dias do mês de Junho de 2015. 
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Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 
     


