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ACÓRDÃO Nº.:556/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6040/501630
REEXAME NECESSÁRIO: 2.237
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: V.V.A. DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAÚDE LTDA.

EMENTA: Nulo o lançamento por imprecisão na identificação do sujeito passivo. 
Lançamento contra a matriz, por fato gerador praticado pela filial. Quebra do 
princípio da autonomia dos estabelecimentos. Extinto o processo sem julgamento 
de mérito.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
identificação do sujeito passivo, argüida pela REFAZ, modificando a decisão de 
primeira instância, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a 
emissão de novo auto de infração conforme art. 11 inciso VI do Decreto nº 
3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 14 de agosto de 2008, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
10.365,91 (Dez mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), 
referente a parcela do imposto devido por substituição tributária, sobre 
mercadorias vendidas por intermédio das notas fiscais constantes do 
levantamento substituição tributária relativo ao exercício de 2004.

O autuante lavrou termo de aditamento retificando o contexto, a base de 
cálculo e o valor originário descritos nos campos 4.1, 4.8 e 4.11 do auto de 
infração (fls. 22).

A autuada foi intimada do termo de aditamento e do auto de infração, 
apresentou impugnação tempestiva, argüiu em preliminar que é nulo o 
lançamento por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, 
nos casos de formalização do crédito tributário.

No mérito alega que a filial tem personalidade jurídica própria e não detém 
termo de acordo relativo à substituição tributária, pois a detentora era a Matriz e a 
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mesma não efetuou qualquer emissão de nota fiscal para o estado, sendo que 
toda e qualquer venda para o estado fora feita pela sua filial 0002, e que todos os 
valores devidos por substituição tributária foram recolhidos, nada devendo a este 
titulo. Face a isso requer a improcedência do auto de infração.

Os autos são devolvidos ao autuante para saneamento que lavra termo de 
aditamento e em manifestação de folhas 99/100 informa que de fato a empresa 
auditada foi a filial que está estabelecida no mesmo endereço da matriz e que 
somente vende para o Estado do Tocantins e que utiliza o CAD- ICMS da matriz, 
sendo que o termo de acordo foi firmado com a matriz que não vende para o 
Estado do Tocantins, que a impugnante utilizava VA menor que o estabelecido no 
anexo XI do RICMS. Lavrou termo de aditamento às folhas 101 retificando o 
CNPJ descrito no campo 3.3 do auto de infração.

O contribuinte é intimado do termo de aditamento comparecendo aos autos 
alegando que fora regularizada a questão do CNPJ e que o recolhimento deve e 
fora recolhido na entrada ou pelo destinatário, pois nem inscrição estadual a 
mesma possui para ser considerada contribuinte deste Estado.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente submetendo sua decisão ao 
COCRE, nos termos dos artigos 56, inciso IV, alínea f e 58, parágrafo único da Lei 
1288/01.

O contribuinte foi notificado da sentença de primeira instância.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a reforma 
da decisão de primeira instancia e julgar nulo o auto de infração.

Após tentativa de intimar por o contribuinte por via postal do parecer da 
Representação Fazendária, sem êxito, o mesmo foi intimado por edital publicado 
no diário oficial do Estado do Tocantins de nº. 2652 em 21/05/2008, não se 
manifestando ao processo.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o autor do 
procedimento ao emitir o auto de infração lança na peça inicial o CNPJ da matriz, 
e junta notas fiscais de emissão da filial, portanto equivocou-se o mesmo na 
identificação do sujeito passivo.

Face a isso voto acatando a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na identificação do sujeito passivo, argüida pela REFAZ, modificando 
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a decisão de primeira instância, e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
18 dias do mês de setembro de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


