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ACÓRDÃO Nº : 262/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/502702
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.822
RECORRENTE : HOSPTECH COM DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.059.391-3

EMENTA: Multa Formal. Falta de Registro de Notas Fiscais de Saída de 
Mercadorias Não Tributadas - É legítimo o lançamento que exige multa formal por 
não registro de documentos fiscais de saídas.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de 
defesa, por divergência do histórico com o levantamento embasador do 
procedimento fiscal, arguida pela Recorrente. Votos contrários dos conselheiros 
João Gabriel Spicker e Fernanda Teixeira Halum; e por unanimidade, rejeitar a 
preliminar de extinção do crédito tributário pela decadência, arguida pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, 
negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente o auto de infração 2009/001616 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 179,50 (cento e setenta e 
nove reais e cinquenta centavos), R$ 342,60 (trezentos e quarenta e dois reais e 
sessenta centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, repectivamente, mais 
acréscimos legais. A conselheira Fernanda Teixeira Halum votou pela 
improcedência do auto de infração. A Senhora Cecília Moreira Fonseca e o 
Senhor Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda 
Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do mês de 
agosto de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no  valor total  de R$ 522,10 (quinhentos e vinte e 
dois reais e dez centavos),  referente à falta de registro de notas fiscais de saídas, 
nos exercícios de 2003 e 2004.

Foram anexados ao processo o auto de infração nº 2006/002790, 
levantamentos comparativos das saídas registradas com documentário emitido, 



ESTADO  DO  TOCANTINS 
SECRETARIA DA  FAZENDA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
CONSELHO DE  CONTRIBUINTES  E RECURSOS  FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2009/001616

demonstrativos, notas fiscais de saídas, sentença, manifestação da 
Representação Fazendária e Despacho CAT nº 562/2007.

          A autuada foi intimada do auto de infração, por via postal, para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao 
processo,  tornando-se revel. 
         

A julgadora de primeira instância, considerou o auto de infração nº 
2009/001616 procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de: R$ 179,50, campo 4.11, R$ 342,60, campo 
5.11, mais  acréscimos legais.

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou 
Recurso Voluntário a este conselho, argüiu preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa por não ter sido elaborado novos 
trabalhos de auditoria e sim aproveitados os levantamentos já existentes, 
Decadência e sobreposição de levantamentos relativos aos mesmos exercícios 
fiscais. Em relação ao mérito o autor do procedimento elaborou os levantamentos 
comparativos de saídas com falhas, aplicando uma tributação para uma 
ocorrência de saída de mercadorias tributadas, sem apresentar provas de que 
ocorreu efetivamente esse fato gerador do imposto. 

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e a 
procedência do auto de infração. Em relação ao mérito a recorrente alega que não 
foi provada a ocorrência do fato gerador do imposto, sendo a alegação meramente 
protelatória. A juntada das cópias dos documentos não registrados são provas 
suficientes da ocorrência do fato gerador 

Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito 
de defesa por divergência do histórico com o levantamento embasador do 
procedimento fiscal, arguida pela Recorrente, tendo em vista que o histórico 
constante na peça básica esta condizente ao fato apurado no levantamento fiscal
e, em relação a Decadência,  também rejeito, visto que o art 173 do CTN, em seu 
inciso II, estabelece que se reinicie o prazo a partir do julgamento que foi anulado 
por vício formal, que é este o caso. 

Em relação ao mérito a recorrente alega que não foi provada a ocorrência 
do fato gerador do imposto, sendo a alegação meramente protelatória, a juntada 
das cópias dos documentos não registrados são provas suficientes da ocorrência 
do fato gerador.
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Os livros fiscais anexados aos autos comprovam os ilícitos descritos na 
inicial, uma vez que o contribuinte deixou de registrar nos livros fiscais a saída de 
mercadorias não tributadas. 

Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do 
lançamento por cerceamento do direito de defesa, por divergência do histórico 
com o levantamento embasador do procedimento fiscal, extinção do crédito 
tributário pela decadência, arguida pela Recorrente. No mérito,  conheço do 
recurso, nego-lhe provimento para, confirmar a decisão de primeira instância, julgo 
procedente o auto de infração 2009/001616 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 179,50 (cento e setenta e 
nove reais e cinquenta centavos), R$ 342,60 (trezentos e quarenta e dois reais e 
sessenta centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, repectivamente, mais 
acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
17 dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


