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ACÓRDÃO No: 087/2015 
IMPUGNAÇÃO DIRETA No:  123 
PROCESSO No: 2012/6040/502772 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002916 
SUJEITO PASSIVO: GERMA HENRIQUE PINHEIRO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.045.009-8 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

       
 
ICMS. RECLAMAÇÃO TRIBUTÁRIA EFETUADA POR AUTORIDADE 

INCOMPETENTE. NULIDADE – A lavratura de auto de infração por AFRE III 
FATURAMENTO ANUAL DA EMPRESA SUPERIOR AO LIMITE DE 
COMPETÊNCIA DE ATUAÇÃO DO AUDITOR FISCAL, acarreta a nulidade do 
auto de infração sem julgamento de mérito. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2012/002916, em desfavor do contribuinte qualificado na peça 
inaugural, referente a ocorrência de suprimento Ilegal de Caixa, relativo ao 
exercício de 2009. 
 

Foram anexados aos autos, Notificação do Simples Nacional; 
levantamento da conta caixa informações complementares, levantamento da conta 
caixa suprimento ilegais, cópias do livro Diário, intimação do contribuinte (fls. 
04/25.  

O sujeito passivo compareceu aos autos e apresentou 
tempestivamente, Impugnação Direta ao presidente do Conselho de Contribuintes 
e Recursos Fiscais da Receita Estadual do Estado do Tocantins, fls. 026/030, com 
as seguintes alegações: 

 
Alegou em suas razões de mérito que o levantamento fiscal tem 
como base os valores lançados a débito da conta caixa oriundos 
da conta bancos. Nada obstante os valore3s terem sidos 
escriturados como “CHEQUE COMPEMNSADO”, que pelos 
extratos anexos comprova-se que os cheques foram descontados 
no banco para seu ingresso no caixa como dinheiro, não pode 
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prosperar a presunção de suprimento ilegal. Por essa razão todo o 
débito do caixa sob título “cheque Compensado”, possui sua 
contrapartida na conta bancos. Cita o Art. 3º, §9º, II do RICMS 
enfatizando que houve a comprovação da origem do numerário o 
efetivo ingresso no caixa da empresa. 
Por fim requer que seja julgado improcedente o Auto de Infração. 

 
Foram juntados aos autos procuração e registro da empresa na junta 

Comercial, fls. 031/032. 
 
Por meio de despacho, fls. 034, o Julgador de primeira instancia 

manifestou-se tratar se impugnação direta nos termos do Art. 45 § 1º da lei 
1288/01. 

 
Não havendo julgamento de primeira instancia o processo foi 

encaminhado ao Refaz para manifestação, fls. 035. 
 
Através do Despacho Refaz nº 048/2013 fls. 035/37 solicitou diligencia 

no sentido de que fossem juntados aos autos documentos bem como, 
saneamento do Auto de Infração através de Termo de Aditamento, alterando os 
campos 4.1; 4.8; 4.9; 4.13 conforme preceitua o Art. 36 da lei 1288/01. Sendo 
juntados documentos de fls.040/042. 

 
Novamente através do despacho n. 038/2014 fls. 44/46 o nobre 

representante aduz; 
 

Considerando despacho acostado as fls. 42 dos autos em que o 
autuante cita a lei 1.609/2005, insinuando estar impedido conforme 
faturamento acumulado da autuada. Solicitando novamente que se 
cumpra a juntada dos documentos e diligencia de fls. 35 a 37. 
Foram juntados documentos de fls. 50/56. 
 
Sendo os mesmos documentos solicitados novamente via 
despacho Refaz 083/2014, mais uma vez foi feito a juntada de 
documentos fls 63/65. 
 

 Finalmente as fls. 71/72 apresenta o nobre representante Fazendário 
apresenta sua manifestação aduzindo que; 

 
 Imperioso se faz ressaltar a necessidade de arguir preliminar 

de NULIDADE do Auto de infração por Incompetência ou impedimento da 
Autoridade Fiscal. 
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 Das alegações e razoes do Sujeito Passivo, apresentadas 
em defesa de Mérito, em impugnação Direta, aos autos, fica preclusa, em face de 
ter sido alegado a preliminar suscitada pela representação Fazendária de 
incompetência ou impedimento da Autoridade Fiscal, o Auditor Fiscal de 3ª classe 
para constituição do crédito aduzido no anexo I da lei 1.609/2005, com redação 
dada pela lei 1.840/2007. Observado o Postulado em artigo 29 da lei 1.288/01, em 
que a nulidade é declarada de oficio pela autoridade competente para praticar o 
ato ou julgar a sua legitimidade. 

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

da Medida Provisória nº 06, de 23 de janeiro de 2014, 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.132), 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 pela exigência de créditos tributários, por 

ocorrência de suprimento Ilegal de Caixa, relativo ao exercício de 2009, apurados 
conforme levantamentos próprios. 

 
A princípio temos que 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, no inciso I do § 1o, 

estabelece que a administração tributária seja exercida pelos Auditores Fiscais da 
Receita Estadual do Estado do Tocantins – AFRE. 
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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 ordem 
a seguir: 

 
I – AFRE 4ª Classe; 
II – AFRE 3ª Classe; 
III – AFRE 2ª Classe; 
IV – AFRE 1ª Classe. 

 
Assim também, 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: 
 
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 item I, do art. 1o, da Lei 1.840/2007, 
e a Ordem de Serviço no 000124/2012, expedida a um AFRE 3ª Classe, o 
exercício de 2008 é a referência para enquadramento do limite da receita bruta de 
sua competência. 

 
No presente caso, o faturamento da empresa no último exercício, é 

superior ao limite de competência do agente autuante, conforme valores 
constantes fls 55/56 dos autos no valor de 1.205.936,08, evidenciando que o 
mesmo não está apto à execução do trabalho efetuado, e a consequente 
constituição do crédito tributário em desacordo com a legislação estadual, 
conforme condiciona o pré-citado inciso II do art. 35, da Lei 1.288/2001. 

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

fisco, em conformidade com o 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. 
 

Diante do exposto, voto pela nulidade do auto de infração no 
2012/002916, por ter sido lavrado por autoridade incompetente.  

 
 
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, acatar a preliminar de nulidade do auto de 
infração 2012/002916, por autoridade incompetente ou impedida do autuante, e 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela fazenda pública e 
solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento 
Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto 
Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana 
Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima e o 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno. Presidiu a sessão de 
julgamento aos três dias do mês de setembro de 2015, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2015. 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator                                                            


