
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. LEVANTAMENTO 
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
indicar corretamente o sujeito passivo.
 
 
RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado nos campos 4,
ICMS na importância total de R$ 14.944,64 (
quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente à omissão de receitas, 
constatado por meio do Levantamento 

 
A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos, 

apresentando impugnação no praz
do sujeito passivo da obrigação tributária, onde o auditor não 
empresa auditada não corresponde 

 
A julgadora de primeira instância, em despacho às f

que o processo seja encaminhado à Delegacia Regional de Araguatins, para que o 
autor do procedimento manifeste
nos campos 4.1, 5.1 e 6.1, os dispositivos legais ditos como infringidos nos campos 
4.13, 5.13 e 6.13, em consonância com a penalidade sugerida nos campos 4.15, 
5.15, e 6.15, por meio de aditamento e provas das infraçõe

 
Em atendimento ao solicitado o autor do procedimento, elabora Termo de 

Aditamento, fls.131, onde aduz que ocorreu um equívoco por ocasião da lavratura 
do referido auto de infração, de forma que as infrações apuradas, bem como todos 
os levantamentos e documentos fiscais que as comprovam dizem respeito a outra 
empresa com CNPJ no 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

002/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.275 

2012/6430/500211 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002351 

LINDON JOHNSON AQUINO GOMES
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.918-9 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

CMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. NULIDADE. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – É nulo o auto de infração quando não 
indicar corretamente o sujeito passivo. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6, por deixar de recolher 
ICMS na importância total de R$ 14.944,64 (quatorze mil, novecentos e quarenta e 
quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente à omissão de receitas, 
constatado por meio do Levantamento da Conta Caixa, anexo. 

A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 126), alegando erro na identificação 
do sujeito passivo da obrigação tributária, onde o auditor não 
empresa auditada não corresponde à empresa mencionada no auto de infração.

A julgadora de primeira instância, em despacho às f
que o processo seja encaminhado à Delegacia Regional de Araguatins, para que o 
autor do procedimento manifeste-se quanto à descrição das infrações constatadas 
nos campos 4.1, 5.1 e 6.1, os dispositivos legais ditos como infringidos nos campos 
4.13, 5.13 e 6.13, em consonância com a penalidade sugerida nos campos 4.15, 
5.15, e 6.15, por meio de aditamento e provas das infrações cometidas.

Em atendimento ao solicitado o autor do procedimento, elabora Termo de 
Aditamento, fls.131, onde aduz que ocorreu um equívoco por ocasião da lavratura 

referido auto de infração, de forma que as infrações apuradas, bem como todos 
mentos e documentos fiscais que as comprovam dizem respeito a outra 

 37580370/0001-55, e não ao identificado no auto, que é 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

LINDON JOHNSON AQUINO GOMES 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

CONTA CAIXA. NULIDADE. ERRO NA 
É nulo o auto de infração quando não 

5 e 6, por deixar de recolher 
novecentos e quarenta e 

quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente à omissão de receitas, 

A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos, 
o legal (fls. 126), alegando erro na identificação 

do sujeito passivo da obrigação tributária, onde o auditor não percebeu que a 
empresa mencionada no auto de infração. 

A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 129/130, solicita 
que o processo seja encaminhado à Delegacia Regional de Araguatins, para que o 

descrição das infrações constatadas 
nos campos 4.1, 5.1 e 6.1, os dispositivos legais ditos como infringidos nos campos 
4.13, 5.13 e 6.13, em consonância com a penalidade sugerida nos campos 4.15, 

s cometidas. 

Em atendimento ao solicitado o autor do procedimento, elabora Termo de 
Aditamento, fls.131, onde aduz que ocorreu um equívoco por ocasião da lavratura 

referido auto de infração, de forma que as infrações apuradas, bem como todos 
mentos e documentos fiscais que as comprovam dizem respeito a outra 

55, e não ao identificado no auto, que é 
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apenas uma filial, conforme se verifica nos cabeçalhos dos levantamentos, bem 
como nas cópias dos livros e documentos fiscais. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença à fls. 133/137, conhece da 

impugnação apresentada, dá-lhe provimento e em sede de preliminar julga NULO o 
auto de infração, por entender que houve erro na identificação do sujeito passivo 
sendo que 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 
JOHNSON AQUINO GOMES, inscrita no CNPJ no 37.580.370/0002-36 e inscrição 
estadual no 29.066.018-9, conforme se verifica nos trabalhos de auditoria constantes 
dos autos e auto de infração, descumprindo, assim, o disposto no art. 35, inciso I, 
alínea a, da Lei 1.288/01. 

 
Devidamente intimada, fls. 143, a empresa não apresentou recurso 

voluntário. 
 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 139/141, entre suas 

considerações, arguiu que houve erro na identificação do sujeito passivo, onde 
nitidamente o autuante descumpriu a legislação tributária. 

 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O auto de infração em análise se refere à exigência de ICMS referente a 
omissão de receitas, constatada por meio do Levantamento da Conta Caixa. 

 
A princípio, há que se destacar que o julgador de primeira instância, ao 

analisar os autos, constatou falhas processuais e solicitou ao autor do lançamento 
que fizesse as devidas correções. 

 
Ao ser requisitado para corrigir referidas falhas processuais, o autor do 

lançamento justificou que houve equívoco na lavratura do auto de infração tendo em 
vista a ocorrência na identificação do sujeito passivo. 

 
Ato contínuo a julgadora de primeira instância, Regina Alves Pinto, 

concordando com a justificativa do autor do lançamento, julgou nulo o auto de 
infração, por entender que houve erro na identificação do sujeito passivo, pois a 
Inscrição Estadual e o CNPJ da empresa autuada, não correspondem aos do 
Levantamento Fiscal em anexo, sendo igual apenas a razão social do sujeito 
passivo. 

 
O diploma legal que deu sustentação e direcionou a tomada de decisão 

da julgadora singular foi o art. 35, inciso I, alínea a, da Lei 1.288/2001, que assim 
prescreve: 
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Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
 
a) a identificação do sujeito passivo; 

 
Ademais, o erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária 

está definido entre as hipóteses de nulidade do auto de infração, conforme dispõe o 
art. 28, inciso III, da Lei 1.288/2001, senão vejamos: 

 
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. 
 

Desta forma, não sendo indentificado corretamente o sujeito passivo, o 
auto de infração deve ser considerado nulo. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 

decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração nº 2012/002351. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração de no 2012/002351 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 Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Evaniter 
Cordeiro Toledo, Deides Ferreira Lopes e Valcy Barboza Ribeiro. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 06 dias do mês de dezembro de 2013, o conselheiro Luiz Carlos 
da Silva Leal. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezessete dias do mês de janeiro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira relatora 


