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ACÓRDÃO No: 104/2016 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.275 
PROCESSO No: 2013/6860/501829 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/003255 
SUJEITO PASSIVO: DROGARIA ROSÁRIO S.A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.445.651-1 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS/MULTA FORMAL. 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, conforme art. 28, inciso I, da Lei 1.288/01. 
 
 
RELATÓRIO  
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2013/003255, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
exigindo ICMS decorrente da presunção de saídas de mercadorias desacobertadas 
de notas fiscais e multa formal pela falta de registro de notas fiscais de entradas no 
exercício de 2013, totalizando o valor de R$ 336.223,68 (fls. 02/04). 

 
Foram anexados aos autos intimações, aviso de recebimento, 

levantamentos especiais, relatório de GIAM, espelhos dos DAREs, livros de registros 
de apuração do ICMS, de entradas e documentos auxiliares de notas fiscais 
eletrônicas (fls. 05/2.086).  

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

apresentando impugnação tempestiva alegando que pela legislação vigente no 
Estado do Tocantins todos os itens relativos à escrituração fiscal foram substituídos 
pela entrega de Escrituração Fiscal Digital, dos quais foram devidamente 
apresentados quatro meses com valores e seis meses sem valores que serão 
retificados; que toda a documentação juntada para comprovação das operações 
realizadas, assim como o pedido de retificação da EFD não foram recebidos pela 
auditora, impossibilitando a manifestação da impugnante e comprovação da sua boa 
fé; que o não atendimento à fiscalização ensejou a lavratura do auto de infração por 
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supostamente ter deixado de efetuar o recolhimento do ICMS referente à presunção 
de omissão de receita com vendas de mercadorias não registradas; que todos os 
arquivos referentes ao período autuado estão prontos, necessitando apenas de 
autorização do Fisco competente para a devida retificação e entrega; que a 
obrigação principal de recolhimento do ICMS devido nas operações realizadas foi 
devidamente adimplida com o pagamento do imposto; que a multa imposta não deve 
prosperar em razão da ocorrência da denúncia espontânea; que no caso em apreço, 
a impugnante, espontaneamente, antes do procedimento de fiscalização, recolheu o 
valor devido; que a autoridade fiscalizadora intimou a impugnante por duas vezes; 
que a impugnante tentou por diversas vezes realizar a entrega dos dados solicitados 
e ao final requerendo o arquivamento do auto de infração fez juntada de ata da 
assembléia geral extraordinária, documentos pessoais, intimações, auto de infração, 
recibos de entrega de escrituração fiscal digital, comprovantes dos correios, livro de 
registro de apuração do ICMS, DAREs e CD-ROM (fls. 2.087/2.158). 

 
Proferida a decisão de primeira instância que decidiu pela procedência do 

auto de infração, o sujeito passivo foi intimado por via postal e compareceu ao feito 
apresentando recurso voluntário alegando que na elaboração do levantamento fiscal 
devem ser observados os critérios certos, objetivando a veracidade dos fatos; que o 
auto de infração deve conter todos os requisitos essenciais e que neste caso não foi 
permitido identificar com segurança a extensão da infração cometida, ferindo as 
disposições previstas nas alíneas “d” e “f”, do inciso I, inciso IV e § 2º, todos do art. 
35 da Lei 1.288/01; que não ficou evidenciado que os meses de fevereiro, março, 
setembro e outubro de 2013 foram retirados do cálculo da infração, considerando 
que nestes períodos os arquivos foram entregues anteriormente a fiscalização e que 
estes períodos não perfazem omissão de registro de entradas; que a entrega de 
obrigação acessória sem informação para determinados períodos não pode 
caracterizar que o contribuinte deixou de recolher ICMS, principalmente quando 
comprovado o pagamento do imposto, assim como a ausência da informação não 
perfaz a ausência de escrituração das operações; que em todos os períodos de 
apuração que deu saldo devedor foi efetuado o pagamento do imposto e apresenta 
demonstrativo; que para atender a alínea “d”, do inciso I, do art. 21, da Lei nº 
1.287/01 é preciso que a escrituração fiscal indique a entrada de mercadorias não 
escrituradas e que se não foi conhecido o arquivo não foi satisfeita a pretensão; que 
informou os valores apurados mediante leitura registrada em ECF para comprovar 
que suas receitas com vendas foram registradas no período, fazendo prova contrária 
a presunção de omissão de receita; que conforme art. 21 da Lei nº1.287/01 havendo 
prova em contrário não pode ocorrer à presunção do fato gerador; que a aplicação 
da multa formal está afastada pela comprovação do pagamento do imposto e que o 
pagamento ocorreu antes do início da ação fiscal e ao final pede pela improcedência 
do auto de infração fazendo juntada de documentos (fls. 2.158/2.204). 

 
Por sua vez a Representação Fazendária recomenda o não acolhimento 

da preliminar de nulidade e a manutenção da sentença de primeira instância que 
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julgou procedente o auto de infração e o processo retorna para julgamento (fls. 
2.205/2.214). 
 

É o Relatório. 
 
 
VOTO 

 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo referente ICMS 

decorrente da presunção de saídas de mercadorias desacobertadas de notas fiscais 
e multa formal pela falta de registro de notas fiscais de entradas no exercício de 
2013, totalizando o valor de R$ 336.223,68 (fls. 02/04). 

 
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 5 os valores acima de 3.600.000,00 até 5.400.000,00, conforme alínea “e” do 
inciso I do seu Anexo I, nestes termos:  

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

(Redação dada pelo Decreto no4.703, de 19 de dezembro de 2012) 
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I – Classificação da empresa por Grupo de Avaliação (é considerado 
o faturamento anual em Real): 
 
d) Grupo 4 – acima do faturamento estabelecido pelo do grupo 3 até 
o limite estabelecido no inciso II, do art. 3o da LC 123/06;  
 
e) Grupo 5 - acima do faturamento estabelecido pelo grupo 4 até 
150% do estabelecido no inciso II, do art. 3o da LC 123/06;  
  
II – para efeito de classificação por grupo, é considerado o 
faturamento anual declarado pela empresa no último exercício 
fechado; 

 
Ao analisarmos os levantamentos fiscais apresentados com as omissões 

constatados e GIANS apresentadas as fls. 2.176/2.185 ainda que não conste nos 
autos o DIF – Documento de Informações fiscais, as guias de informações 
apresentadas, bem como as omissões auferidas, nos permitem a uma conclusão de 
que o faturamento da empresa ultrapassou o limite estabelecido pela lei para que 
fosse constituído o crédito tributário. 

 
Resta claro que o Auto De Infração, apresenta vício que o torna NULO, 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 em grupo que seu faturamento encontra-se 
acima de R$ 3.600.000,00. 

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

fiscalização por Auditor Fiscal da Receita Estadual 3ª classe, do contrário ensejará 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; 

 
Nestes termos, tem se posicionado o Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais do Estado do Tocantins em casos análogos, vejamos: 
 

 
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 
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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. 

 
Portanto, in casu, conforme estabelece o Art. 28, inciso I, da Lei 

1.288/2001, entendo, que deve ser reformada a decisão de primeira instância, que 
julgou PROCEDENTE para julgar NULO auto de infração no 2013/6860/501829 por 
ter sido lavrado por 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, por 

unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por ter sido 
lavrado por autoridade incompetente, arguida pelo relator e julgar extinto o processo 
sem julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugeriu o refazimento dos 
trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de 
Oliveira, Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Osmar 
Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e oito dias do mês de setembro 
de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos onze dias do mês de outubro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 

 
 
 


