
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2008/002312

ACÓRDÃO Nº:213/2009
PROCESSO Nº: 2008/6640/500809          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.565
RECORRENTE: GLOBAL EQUIP. P/ AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Levantamento elaborado com erro. – É nulo o lançamento que não 
determina com precisão a matéria tributável, por não considerar no levantamento os 
valores das transferências para estabelecimentos filiais da empresa.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por excesso de prazo 
no processo de auditoria, arguida pela Recorrente; e por unanimidade, acatar a 
preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na determinação da matéria 
tributável, por erro técnico, em não considerar as transferências às filiais, arguida 
pelo Presidente, e julgar extinto processo sem julgamento de mérito. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que 
sejam refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o 
caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 de maio de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor  de R$ 76.783,13 (setenta e seis mil, 
setecentos e oitenta e três reais e treze centavos), referente a saída de mercadorias 
tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao período de 01.01.06 a 
31.12.06, conforme foi constatado por meio de levantamento Conclusão Fiscal.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva.
     

A julgadora de primeira instância conheceu do recurso, negou-lhe provimento 
e considerou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do valor constante na inicial.   

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este Conselho, arquiu a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por não ter sido efetuado dentro do prazo legal de noventa dias e 
que não consta nos autos a prorrogação da ordem de serviço.  E, no mérito, alega 
que a falta de registro de notas fiscais de saídas é apenas descumprimento de 
obrigação acessória, não devendo gerar tributo, que as saídas omitidas refere-se à 
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operações de transferência entre estabelecimentos, e que por estruturar em 
presunção o lançamento fere o preceitos legais, que determina a necessária 
ocorrência do fato gerador do ICMS. Requer a nulidade do auto de infração. 

A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração. 

Após a verificação de documentos juntados ao processo constatou-se que o 
levantamento conclusão fiscal, embasador do procedimento, foi elaborado de forma 
incorreta, por não incluir as transferências entre estabelecimentos, inviabilizando a 
correta determinação da exigência fiscal

Esta relatoria resolve acatar a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação da matéria tributável, por entender que não foi possível 
chegar a um valor com a retidão necessária para concluir os trabalhos.

Entendo que o procedimento deve ser julgado nulo, para que outro 
levantamento possa ser elaborado, inclusive observando a correta tributação das 
transferências, e, se for encontrado algum ilícito tributário, que seja lavrado outro 
auto de infração, como de direito.

Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por excesso de prazo no 
processo de auditoria, arquida pela Recorrente, visto que a partir do seu término o 
contribuinte readquire o direito de espontaneidade, não sendo motivo de nulidade do 
auto de infração.  

De todo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por 
excesso de prazo no processo de auditoria, arguida pela Recorrente; e acolho a 
preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na determinação da matéria 
tributável, por erro técnico, em não considerar as transferências às filiais, argüida 
pelo Presidente, e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dia do mês de junho de .

Presidente

Cons.Relator 

Representação Fazendária


