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EMENTA 

 
 
ICMS. OMISSÕES DE RECEITAS. 

SUJEITO PASSIVO. NULIDADE. 
obrigação tributária acarreta a nulidade do auto de infração sem julgamento de 
mérito. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2012/002352, contra o sujeito passivo já devidamente qu
peça vestibular, referente às omissões de receitas nos exercícios de 2008, 2009 e 
2010, totalizando o valor de R$ 1.919,80, conforme auto de infração.

 
Embora o sujeito passivo não tenha sido intimado do auto de infração 

para no prazo legal, pagar crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação, 
compareceu aos autos apresentando impugnação ao feito, conforme documento de 
fls. 127. 

 
Neste trilhar, a julgadora de primeira instância por meio de despacho 

fls. 130/131 devolveu o 
processuais, o qual compareceu aos autos justificando que houve equívoco na 
lavratura do presente auto de infração tendo em vista a ocorrência de erro na 
identificação do sujeito passivo.

 
Sobreveio a sentença

breve síntese, firmou entendimento que o sujeito passivo não está devidamente 
identificado no auto de infração
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

065/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.266 

2012/6430/500212 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002352 

LINDON JOHSON AQUINO GOMES
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.918-9 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

OMISSÕES DE RECEITAS. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO 
SUJEITO PASSIVO. NULIDADE. O erro na identificação do sujeito 
obrigação tributária acarreta a nulidade do auto de infração sem julgamento de 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/002352, contra o sujeito passivo já devidamente qu

peça vestibular, referente às omissões de receitas nos exercícios de 2008, 2009 e 
2010, totalizando o valor de R$ 1.919,80, conforme auto de infração.

Embora o sujeito passivo não tenha sido intimado do auto de infração 
pagar crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação, 

compareceu aos autos apresentando impugnação ao feito, conforme documento de 

Neste trilhar, a julgadora de primeira instância por meio de despacho 
o processo ao autor do lançamento para correção de falhas 

processuais, o qual compareceu aos autos justificando que houve equívoco na 
lavratura do presente auto de infração tendo em vista a ocorrência de erro na 

entificação do sujeito passivo. 

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 134/138, a qual, em 
breve síntese, firmou entendimento que o sujeito passivo não está devidamente 
identificado no auto de infração. A intimação é válida, a impugnação é tempestiva e 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

LINDON JOHSON AQUINO GOMES 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO 
O erro na identificação do sujeito passivo da 

obrigação tributária acarreta a nulidade do auto de infração sem julgamento de 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/002352, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça vestibular, referente às omissões de receitas nos exercícios de 2008, 2009 e 
2010, totalizando o valor de R$ 1.919,80, conforme auto de infração. 

Embora o sujeito passivo não tenha sido intimado do auto de infração 
pagar crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação, 

compareceu aos autos apresentando impugnação ao feito, conforme documento de 

Neste trilhar, a julgadora de primeira instância por meio de despacho às 
ao autor do lançamento para correção de falhas 

processuais, o qual compareceu aos autos justificando que houve equívoco na 
lavratura do presente auto de infração tendo em vista a ocorrência de erro na 

de primeira instância às fls. 134/138, a qual, em 
breve síntese, firmou entendimento que o sujeito passivo não está devidamente 

intimação é válida, a impugnação é tempestiva e 
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apresentada pelo próprio sujeito passivo, nos termos do caput do art. 20 da Lei nº 
1.288/01, com redação dada pela 2.521/11. 

 
Segundo a julgadora de primeira instância, observa-se que no presente 

caso, a falha de maior relevância e alegada preliminarmente pelo próprio 
contribuinte em sua impugnação de fls. 127 e confirmada pelo próprio autor do 
lançamento às fls.132, é que o sujeito passivo não está devidamente identificado, 
pois a empresa fiscalizada é a LINDON JOHNSON AQUINO GOMES, inscrita no 
CNPJ nº 37.580.370/0001-55 e inscrição estadual nº 29.038.644-6, no entanto ao 
lavrar o auto de infração, foi indicada como sujeito passivo a empresa LINDON 
JHONSON AQUINO GOMES, inscrita no CNPJ nº 37.580.370/0002-36 e inscrição 
estadual nº 29.066.018-9, conforme pode-se verificar dos trabalhos de auditoria 
constantes dos presentes autos.  

 
Desta forma, a ilustre julgadora de Primeira instância acolheu a preliminar 

de nulidade do auto de infração arguida pelo contribuinte declarando NULO, sem 
julgamento de mérito, o auto de infração de fls. 02/04 com fundamento no disposto 
no art. 29 da Lei 1.288/09. Por fim, submete a decisão quanto ao campo 6.11do auto 
de infração à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do 
Estado do Tocantins, nos termos da alínea “f”, do inciso IV do art. 56 e parágrafo 
único do art. 58 da Lei 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 2.521, de 10/11/2011. 

 
Instada a se manifestar, a Representação Fazendária – REFAZ, em 

parecer às fls. 140/142, se manifestou favorável a decisão proferida pela Julgadora 
de Primeira Instância, que julgou pela nulidade do auto de infração em epígrafe, sem 
análise de mérito, com esteio no art. 29 da Lei 1288/01. 

 
Segundo o parecer de lavra da REFAZ, vê-se nitidamente que o 

AUTUANTE descumpriu com a Legislação Tributária, em seu inciso I, alínea “a”, do 
art. 35 da Lei 1.288/01, dificultando a identificação em levantamentos fiscais de 
infrações procedidas de outra empresa, evidenciando de forma clara a NULIDADE 
do auto de infração, arguida em Preliminar pela julgadora monocrática, em 
conformidade ao art. 28, inciso III, da Lei 1.288/01. 

 
Desta forma, a Representação Fazendária recomenda pelo conhecimento 

da IMPUGNAÇÃO tempestiva, para DAR-LHE provimento, para ACATAR e 
MANTER a NULIDADE decretada em PRELIMINAR, sem análise de mérito, por 
SENTENÇA MONOCRÁTICA proferida pela JULGADORA DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA, requerendo ao final, o “Refazimento” dos trabalhos de auditoria, 
evitando o erro formal, conforme preceitos do art. 11, inciso VI, do Regimento 
Interno do Contencioso Administrativo-Tributário – CAT, aprovado pelo Decreto 
3.198/07. 
 
 
VOTO 

 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 

referente a omissões de receitas nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, constatado 
por meio de levantamento financeiro. 
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Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou NULO 
sem análise de mérito o auto de infração nº 2012/002352, consignando que: 

 
“[...] no presente caso, a falha de maior relevância e alegada 
preliminarmente pelo próprio contribuinte em sua impugnação de fls. 
127 e confirmada pelo próprio autor do lançamento às fls.132, é que 
o sujeito passivo não está devidamente identificado, pois a empresa 
fiscalizada é a LINDON JOHNSON AQUINO GOMES, inscrita no 
CNPJ nº 37.580.370/0001-55 e inscrição estadual nº 29.038.644-6, 
no entanto ao lavrar o auto de infração, foi indicada como sujeito 
passivo a empresa LINDON JHONSON AQUINO GOMES, inscrita 
no CNPJ nº 37.580.370/0002-36 e inscrição estadual nº 29.066.018-
9, conforme podemos verificar dos trabalhos de auditoria constantes 
dos presentes autos e do próprio auto de infração.” 

 
Neste diapasão, insta trazer a baila o que dispõe o art. 28, inciso II, da Lei 

nº 1.288/01. Nestes termos: 
 

Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
(...) 
 
III – por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária, nos casos de formalização do crédito tributário. 

 
Com efeito, verifica-se que andou bem a nobre julgadora de primeira 

instância, uma vez constatado que ocorreu erro na identificação do sujeito passivo 
da obrigação tributária, não resta alternativa ao julgador senão a aplicação da 
literalidade da norma insculpida no art. 28, inciso III, da Lei 1.288/2001. 

 
Neste sentido, é o remansoso entendimento do Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, senão vejamos: 
 

“Nulidade de lançamento por erro de identificação do sujeito passivo. 
Crédito tributário de responsabilidade do destinatário dos produtos.” 
(ACÓRDÃO Nº: 211/2008)  
 
“Estabelecimento pecuário. Constatação de erro na identificação do 
sujeito passivo. Extinção do processo sem julgamento do mérito.” 
(ACÓRDÃO Nº: 214/2008) 
 
“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.” (ACÓRDÃO Nº: 
555/2008) 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou nulo o auto de infração nº 2012/002352, com fundamento no art. 28, inciso III, 
da Lei nº 1.288/2001, extinguindo-se a presente reclamação tributária sem 
julgamento de mérito. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 

 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 

em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou nulo o 
auto de infração no 2012/002352 e 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 Valcy Barboza Ribeiro, Cynthia Lanna de 
Oliveira Cambaúva, Luiz Carlos da Silva Leal e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 11 dias do mês de outubro de 2013, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 25 dias do mês de outubro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


