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ACÓRDÃO No: 147/2016 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.270 
PROCESSO No: 2014/6860/500445 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/000600 
RECORRENTE: COOPERATIVA DOS PROD DE CARNE E DERIV 

DE GURUPI 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.406.646-2 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS ACOBERTADAS POR 

DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ERRO  
NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE – O erro na identificação 
do sujeito passivo da obrigação tributária acarreta a nulidade do auto de infração 
sem julgamento de mérito. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente a exigências de ICMS 
decorrente da apreensão de gados bovinos destinados ao abate acobertados por 
nota fiscal inidônea, tendo em vista a constatação de divergências entre as 
informações das respectivas notas fiscais e as respectivas Guias de Trânsito Animal, 
totalizando o valor de R$ 32.963,68, conforme auto de infração (fls. 02/06). 

 
Foram anexadas aos autos as cópias das notas fiscais avulsas, cópias 

das Guias de Trânsito Animal – GTAs e cópias dos Termos de Apreensão e 
solicitação para envio do auto de infração por via postal (fls. 07/28). 

 
Foram apensados ao presente processo, os processos que deram origem 

a apreensão das mercadorias e início ao procedimento fiscal. 
 
O sujeito passivo foi intimado por via postal e compareceu 

tempestivamente por meio de advogado devidamente constituído, apresentando 
impugnação acompanhada de documento procuratório alegando que o auto de 
infração para ser válido deve respeitar todos os requisitos do art. 35 da Lei no 
1.288/01, com fundamento no inciso II, do art. 28, da Lei no 1.288/01, pois as notas 
fiscais foram emitidas no Estado do Pará e o agente do fisco as considerou inidônea 
com base na lei tocantinense e visto que não ofendem a legislação Paraense o 
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Estado não poderia considerá-las inidôneas; alega também que o inciso IV, do art. 
43, da Lei no 1.287/01 considera inidôneo o documento que especifique mercadoria 
não correspondente a operação e o autuante não juntou nenhuma prova de que a 
mercadoria objeto da operação não corresponde a especificada nos documentos 
fiscais, ferindo o inciso IV, do art. 35, da Lei no 1.288/01 e ao final requer a nulidade 
do presente auto de infração ou sua improcedência (fls. 29/33). 

 
Remetido o processo para julgamento, a instância julgadora por sua vez 

rejeitou as preliminares de nulidade argüidas e concluiu pela procedência do auto de 
infração condenando o sujeito passivo (fls. 34/40). 

 
O sujeito passivo foi intimado da decisão proferida e apresentou recurso 

voluntário tempestivamente por meio de advogado alegando preliminar de nulidade 
do auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo, com fundamento no 
inciso III, do art. 28, da Lei no 1.288/01, por entender que o sujeito passivo é o 
transportador das mercadorias e em resumo em suas razões de mérito alega que 
não há comprovação da divergência entre a mercadoria e as notas fiscais, havendo 
apenas a declaração de divergência entre as notas fiscais e os GTAs; alega ainda 
que o inciso IV, do art. 43, da Lei no 1.287/01 citado pelo autuante não permite 
considerar a nota fiscal inidônea por estar divergente das GTAs e ao final pede pela 
improcedência do auto de infração e o processo foi remetido ao Contencioso 
Administrativo Tributário (fls. 41/50). 

 
A Representação Fazendária por sua vez se manifesta concordando com 

a Recorrente recomendando a nulidade do auto de infração ou se vencida que seja 
mantida a decisão de primeira instância e o processo é remetido para julgamento 
(fls. 51/55). 

 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 
 

 
A presente demanda contempla sete exigências tributárias referentes à 

ICMS decorrente da apreensão de gados bovinos destinados ao abate acobertados 
por nota fiscal inidônea, tendo em vista a constatação de divergências entre as 
informações das respectivas notas fiscais e as respectivas Guias de Trânsito Animal, 
totalizando o valor de R$ 32.963,68, conforme auto de infração (fls. 02/06). 

. 
Visto, analisado e discutido os presentes autos e que o sujeito passivo 

primeiramente argüiu preliminar de nulidade do auto de infração por erro na 
identificação do sujeito passivo, com fundamento no inciso III, do art. 28, da Lei no 
1.288/01, por entender que o sujeito passivo é o transportador das mercadorias e 
não o seu destinatário, em analise é certo que se constata de imediato se 
observarmos as notas fiscais e respectivas Guias de Trânsito Animal – GTAs 
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juntadas (fls. 02/27) que deram origem as apreensões de mercadorias, cujos 
processos se encontram apensados aos autos e a lavratura do auto de infração 
constatamos que todas elas são notas fiscais avulsas emitidas pela Sétima Região 
Fiscal do Estado do Pará e pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 
Pará, respectivamente, tendo como destinatário das mercadorias a empresa 
COOPERATIVA DOS PROD DE CARNE E DERIV DE GURUPI que por ora é o 
sujeito passivo descrito no auto de infração.  

 
No entanto, tais mercadorias quando abordadas e apreendidas pela 

fiscalização tocantinense por conseqüência da constatação de irregularidades na 
documentação fiscal que as acobertavam estavam sendo transportadas por 
terceiros, conforme podemos verificar da cópia dos termos de apreensões juntados 
(fls. 02/27) e não pela própria empresa COOPERATIVA DOS PROD DE CARNE E 
DERIV DE GURUPI, pelo menos isso é o que se vê da documentação juntada aos 
presentes autos. 

 
Sendo assim, a que se levar em consideração que o art. 11 da Lei no 

1.287/01, que instituiu o Código Tributário Estadual definiu que o responsável pelo 
pagamento do ICMS, solidariamente com o contribuinte ou com a pessoa que o 
substitua é o transportador, em relação à mercadoria que transportar sem 
documentação fiscal regulamentar ou com documentação inidônea: 

 
Art. 11. É responsável pelo pagamento do ICMS, solidariamente com 
o contribuinte ou com a pessoa que o substitua: 
  
I – o transportador, em relação: 
  
a) à mercadoria que despachar, redespachar ou transportar sem 
documentação fiscal regulamentar ou com documentação inidônea; 
 

Desta forma, o sujeito passivo tem razão, pois nesta hipótese a 
responsabilidade está definida legalmente, conforme transcrito acima e assim restou 
configurado o descumprimento do mandamento previsto na alínea “a”, do inciso I, do 
art. 35, da Lei no 1.288/01:   

 

Art. 35. O Auto de Infração: 
  
I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
a) a identificação do sujeito passivo; 
  

E uma vez constatado que ocorreu erro na identificação do sujeito passivo 
da obrigação tributária, não resta alternativa, senão a aplicação da literalidade da 
norma insculpida no art. 28, inciso III, da Lei no 1.288/2001, assim como argüido em 
preliminar pelo sujeito passivo:  

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

 
E neste mesmo sentido, é o remansoso entendimento do Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, desde outras datas, senão 
vejamos:  

 
ACÓRDÃO No 065/2013  
 
EMENTA: ICMS. OMISSÕES DE RECEITAS. ERRO NA 
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE. O erro na 
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária acarreta a 
nulidade do auto de infração sem julgamento de mérito. 

 
Portanto, decido pela reforma da decisão de primeira instância, que julgou 

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

 
É como voto. 
 

 
DECISÃO 

 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de 
infração no 2014/000600 por erro na identificação do sujeito passivo, argüida pelo 
sujeito passivo e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. Os senhores 
Aldecimar Esperandio e Hyun Suk Lee fizeram sustentação oral pela Recorrente e 
Fazenda Pública Estadual, respectivamente. O representante fazendário sugere o 
refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Felipe Falcão de Lima, Rui 
José Diel, Ademar Andrade de Oliveira, Regina Alves Pinto, Osmar Dafante e 
Wagner Garcia de Souza. Presidiu a sessão de julgamento aos dezenove dias do 
mês de julho de 2016, o conselheiro João Alberto Barbosa Dias. 

 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 13 dias do mês de dezembro de 2016. 

 
 

 
Suzano Lino Marques 

Presidente 
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Felipe Falcão de Lima  

Conselheiro relator 
 


