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ACÓRDÃO Nº: 211/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7025
PROCESSO Nº : 2007/6040/500290          
RECORRENTE: BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. 

EMENTA: Nulidade de lançamento por erro de identificação do sujeito passivo. 
Crédito tributário de responsabilidade do destinatário dos produtos.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo, argüida pelo Recorrente, e julgar extinto sem 
julgamento do mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 08 de abril de 2008, 
o conselheiro Mário Coelho Parente. 

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS, na importância de R$ 1.071,00 (um 
mil, setenta e um reais), por adentrar o território tocantinense, mercadorias 
tributadas, quando o destinatário não estiver regularmente inscrito no CAD-ICMS, 
na condição de transportador e detentor da posse das mercadorias, conforme 
TARE nº 1.677/2006, por descumprimento de cláusulas, relativo ao mês de 
outubro/2006, conforme constatado através do Termo de Apreensão nº 
2006/000255.

Termo de revelia foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
impugnação e o não pagamento do crédito tributário reclamado pelo Erário 
Estadual, fls. 07 dos autos.

Nos termos do art. 47 da Lei nº 1.288/2001, o sujeito passivo é considerado 
revel, presumindo-se verdadeiro o crédito fiscal exigido, passando a análise de 
direito conforme termo do art. 57 do mesmo diploma legal. O contribuinte está 
perfeitamente identificado, sendo legítima a intimação via postal ao sujeito 
passivo. Que o autuante é autoridade competente para constituir o crédito 
tributário exigido. Com fundamento no Termo de apreensão, estando de 
conformidade com os artigos descritos como infração, portanto cumprindo todas 
as exigências legais. Que a exigência fiscal decorre que a autuada deixou de 
cumprir termo do TARE firmado, na condição de transportador e detentor da 
posse das mercadorias tributadas, em que o destinatário de tais mercadorias não 
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estava regularmente inscrito no cadastro estadual, sendo portanto responsável 
pelo pagamento do ICMS. Conclui, julgando procedente o auto de infração.

Termo de perempção foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
recurso e o não pagamento do crédito tributário reclamado pela Fazenda 
Estadual, fls. 12 dos autos.

O contribuinte apresenta impugnação em 07/11/2007, onde argumenta em 
preliminar que a impugnante não é parte legítima para integrar o pólo passivo do 
auto de infração, posto que não é responsável pela emissão da nota fiscal que 
deu origem ao mesmo. As informações cadastrais são efetuadas na hora do 
preenchimento da nota fiscal, com se regular fosse. Que o auto de infração não 
condiz com a realidade do feito, que não existiu qualquer irregularidade. Como é 
que a transportadora sai recebendo ou coletando mercadorias de seus clientes e 
verificando sempre a documentação fiscal, por isso não possui qualquer 
responsabilidade, presumindo que todas as informações esteja em consonância 
com a lei. Que a empresa remetente é que confirma a veracidade das 
informações constante da nota fiscal emitida. Que a sua responsabilidade se 
resume em conferir se as mercadorias estão de conformidade com o que declarou 
nas notas fiscais respectivas. Diante disso, equivoca-se a fiscalização ao exigir da 
impugnante o pagamento da multa. Requer o cancelamento do auto de infração.  

Representação Fazendária, recomenda a manutenção da sentença de 
primeira instância, pela procedência do feito.

Constatou-se em análise aos autos, que o auto de infração deveria ter sido 
lavrado em desfavor do remetente dos produtos, em que pese o termo de acordo 
da transportadora sobre suas responsabilidade tributária, o agente do fisco 
deveria inicialmente procurar os proprietários dos produtos. 

Não há como a transportadora fazer um crivo das mercadorias que recebe 
para transportar. Se tal fato ocorresse, esta acabava por agir com ação 
fiscalizadora, o que não pode exigir tais procedimentos. No presente caso, 
ocorreu erro de identificação do sujeito passivo, quando deveria ter sido lavrado o 
auto de infração para o destinatário dos produtos.  

De todo exposto, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo, argüida pelo Recorrente, e julgar extinto sem 
julgamento do mérito.

É o voto. 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 2 AI 2007/000321

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, ao
24 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


