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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 

 
ACÓRDÃO No: 060/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.056 
PROCESSO No: 2011/6640/500088 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000221 
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES PALMAS 

LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.383.099-1 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

ICMS. AUDITORIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE 
MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA, 
LOCALIZADOS NESTE ESTADO. VALOR DA BASE DE CÁLCULO DA SAÍDA 
IGUAL AO DA ENTRADA. IMPROCEDÊNCIA – Não incide ICMS sobre operações 
internas de saída de mercadorias de um para outro estabelecimento de propriedade 
da mesma empresa, cujo fato não configura transferência de propriedade do bem. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. UNÂNIME. 

 
 

RELATÓRIO 
 

Tratam os autos de recurso voluntário interposto por Distribuidora de 
Caminhões Palmas Ltda, com fundamento no item 2, da alínea “f”, do inciso IV, do 
art. 26 e no inciso I, do art. 50, ambos, da Lei 1.288/2001, em face da sentença 
administrativa de primeira instância, de páginas 140 a 143, que julgou procedente a 
exigência tributária formalizada por meio do auto de infração no 2011/000221. 

 
Contra a recorrente foi lavrado, em 02/03/2011, o precitado auto de 

infração, de páginas 2 e 3, para constituição, a favor da Fazenda Pública Estadual, 
do crédito tributário, no valor de R$35.595,53, composto pelos valores de 
R$17.034,35 e R$18.561,18, correspondentes ao exercício de 2008 e 2009, 
respectivamente. 

 
A peça fiscal noticia que o contribuinte recolheu a menor o ICMS ao 

aplicar a alíquota de 7% nas operações de saída das transferências de mercadorias 
entre filial e matriz, cuja alíquota deveria ser 12% com redução de 33%, da base de 
cálculo, o que proporcionaria uma alíquota de 8%. 
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A exigência fiscal se encontra amparada nos artigos 20, I, e 46, ambos, 

da Lei 1.287/2001. 
 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 25/03/2011, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 102, nos termos do inciso I, do art. 
22, da Lei 1.288/2001. 

 
Tempestivamente, com fundamento no art. 45, e no item 1, da alínea “f”, 

do inciso IV, do art. 26, ambos, da Lei 1.288/2001, foi apresentada impugnação, de 
páginas 104 a 112, subscrita pelo patrono do sujeito passivo, nos termos do art. 20, 
do mesmo diploma legal, por meio da qual arguiu que o procedimento administrativo 
só produz efeitos com a notificação do contribuinte, informando o início da auditoria, 
conforme dispõe os artigos 32-A e 33, da Lei 1.288/2001. 

 
Argumenta que é obrigatória a notificação do contribuinte mediante termo 

por escrito, sendo que o lançamento do crédito tributário deve ocorrer em noventa 
dias, prorrogáveis por mais noventa, desde que essa prorrogação seja por escrito, o 
que não existe no processo, cujo fato constitui vício insanável. 

 
Ressalta que os Estados exigem nas transferências interestaduais entre 

estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, o pagamento do ICMS. 
Contudo, tal cobrança se mostra equivocada frente à Constituição Federal, CF. 
Justifica que a remessa de mercadoria de um estabelecimento para outro, da 
mesma empresa não pode ser tributável pelo ICMS. Em transferência dessa 
natureza, não há transmissão de propriedade e, por conseqüência, circulação 
jurídica – fator primordial para caracterizar a hipótese da incidência do ICMS. 

 
Destaca que o ICMS, previsto no inciso II, do art. 155, da CF, incide sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, envolvendo negócio 
jurídico mercantil e não sobre simples mercadorias ou qualquer espécie de 
circulação. 

 
Conclui que só há circulação jurídica quando uma operação for realizada 

entre pessoas jurídicas distintas, o que ocorre nas transferências interestaduais 
entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. 

 
Observa ainda que a hipótese de incidência prevista no art. 2o combinado 

com o inciso I, do art. 12, da Lei Complementar 86/1996 (sic), contempla a 
circulação de mercadorias de uma para outra pessoa, mediante transferência de 
titularidade. 

 
Colaciona doutrinas, jurisprudências e entendimentos. 
 
Sustenta que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de 

um mesmo titular não configura hipótese constitucional de incidência de ICMS, por 
isso não houve dano ao Erário Público, e desta forma, ao invés de débito o 
impugnante tem direito a crédito tributário, uma vez que não é devido o ICMS 
recolhido no importe de 7%, o qual deverá ser restituído ao contribuinte. 

 



Publicação no Diário Oficial no 3.643, 05 de junho de 2012 
 

3 

Quanto à alíquota praticada, a legislação determina a aplicação de 8%, e 
não 12%, como está no auto de infração. 

 
Finalmente, espera que seja determinada a anulação total do referido 

lançamento. 
 
Por meio do Despacho no 160/2011 – CAT/JPI/DBA, de páginas 122, a 

julgadora monocrática devolve o processo ao autor do procedimento para que reveja 
a tipificação das infrações apuradas. 

 
O autuante elabora termo de aditamento, de páginas 124 a 125, cuja 

ciência foi dada ao contribuinte, por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, 
de páginas 129, nos termos do inciso I, do art. 22, da Lei 1.288/2001. 

 
Em razão da manifestação do agente do fisco, foi reaberto o prazo para a 

impugnante aditar a inicial que apenas repisou os fundamentos da impugnação. 
 
A julgadora de monocrática refuta as alegações do sujeito passivo, à vista 

do esclarecimento de que o início do procedimento fiscal é a intimação do 
contribuinte para a entrega dos livros e documentos fiscais e contábeis. Assim, 
entende que, se a auditoria foi realizada é óbvio que houve a intimação. 

 
Adentrando ao aspecto do prazo estipulado para execução dos trabalhos, 

a sentenciante refere que a autuada não comprovou que a auditoria excedeu o limite 
previsto no art. 32-A, da Lei 1.288/2001, cuja alegação contraria o disposto no art. 
45, I, do mesmo diploma legal. 

 
Em decisão apoiada em linguagem clara e técnica, a julgadora primeira 

instância, por meio da sentença administrativa, de páginas 140 a 143, julgou 
procedente o auto de infração em litígio, e condenou o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário na sua integralidade, mais acréscimos legais. 

 
A notificação da sentença de primeira instância foi efetuada, em 

13/03/2012, por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 146, nos 
termos do inciso I, do art. 22, da Lei 1.288/2001. 

 
Subindo os autos ao exame deste conselho, verifica-se que a recorrente 

repisa a mesma tese aventada na impugnação, municiando suas razões recursais 
com os mesmos argumentos articulados junto à primeira instância. 

 
Ao final, espera que seja determinada a apreciação de seu recurso, 

anulando totalmente o referido auto de infração. 
 
Instado a se pronunciar, o representante da Fazenda Pública Estadual 

elabora parecer de páginas 154 a 155, fundamentado em jurisprudência do STF e 
ainda em entendimentos e doutrina sobre essa matéria, e nesse contexto, oferta 
parecer para reformar a decisão singular e declarar improcedente a exigência 
tributária. 

 
É, em síntese, o relatório. 
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VOTO 
 
O recurso voluntário, subscrito pelo patrono da empresa, preenche os 

requisitos para a admissibilidade, nos termos do art. 20 e do inciso I, do art. 50, 
ambos, da Lei 1.288/2001. Foi interposto dentro do prazo previsto no item 2, da 
alínea “f”, do inciso IV, do art. 26, do mesmo diploma legal. Dele, portanto, tomo 
conhecimento. 

 
Para registro, fica consignado que o direito à prestação jurisdicional no 

âmbito administrativo deste Conselho somente se efetiva com a interposição de 
impugnação ou de recurso por quem detém poderes de representação do sujeito 
passivo, nos termos previstos em seus atos constitutivos, ou ainda por delegação de 
mandato a profissional de formação jurídica, nos termos dos art. 20, da Lei 
1.288/2001. 

 
Assim sendo, verifica-se que a controvérsia decorre de procedimento de 

auditoria que constatou recolhimento a menor de ICMS proveniente de operações de 
transferência de mercadorias entre filial e matriz nos exercícios de 2008 e 2009. 

 
O Estado do Tocantins, mediante norma inserta no Código Tributário 

Estadual, CTE, aprovado pela Lei 1.287/2001, impôs a exigência de nota fiscal para 
circulação de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo proprietário, desta 
forma, instituiu a ocorrência do fato gerador do ICMS no momento da saída da 
mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro do mesmo 
titular. 

 
Nesse sentido, a regra de incidência nas ditas operações é a expressa no 

inciso I, do art. 20, da mencionada Lei. In verbis: 
 

“Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular;” 

 
Em decorrência dessa disposição, o Fisco Estadual lavrou o auto de 

infração em questão, por meio do qual exige o ICMS sob o fundamento de que o 
sujeito passivo “... Recolheu a menor o ICMS (...) ao aplicar a alíquota de 7% nas 
operações de saídas das transferências de mercadorias entre filial e matriz, cuja 
alíquota que deveria ser destacada, seria a de 12%, com a redução de 33,00% na 
base de cálculo, que proporcionaria uma alíquota de 8%, ...”. (Grifamos) 

 
Compulsando os autos, verifica-se que as transferências efetuadas pela 

autuada, neste caso, filial localizada no município de Araguaína, neste Estado, 
destinadas ao estabelecimento matriz, situado nesta Capital, foram realizadas 
utilizando os mesmos valores de aquisição da mercadoria, conforme análise 
efetuada, sintetizada no demonstrativo a seguir. 

 
Portanto, são idênticos os valores do crédito e débito do imposto 

destacados nos respectivos documentos fiscais de entrada e de saída, os quais se 
encontram devidamente registrados nos livros próprios. 
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DEMONSTRATIVO EFETUADO POR AMOSTRAGEM DAS NOTAS FISCAIS DE 
AQUISIÇÃO E DE SAÍDA DAS MERCADORIAS TRANSFERIDAS DA FILIAL 

PARA A MATRIZ 
DADOS DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DADOS DAS NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA 

EMITENTE NÚMERO DATA VALOR 
ICMS 

DESTACADO 
PÁGINAS TRANSMITENTE NÚMERO DATA VALOR 

ICMS 
DESTACADO 

PÁGINAS 

FORD MOTOR  967611 28/1/2008 157.286,09 11.010,03 8 DISTR CAMINHÕES 8875 31/1/2008 157.286,09 11.010,03 6/7 

FORD MOTOR  991155 15/4/2008 143.260,25 9.324,52 14 DISTR CAMINHÕES 9756 22/4/2008 143.260,25 9.324,52 12/13 

FORD MOTOR  42638 19/9/2008 83.807,07 5.454,83 17 DISTR CAMINHÕES 11558 22/9/2008 83.807,07 5.454,83 15/16 

FORD MOTOR  48828 6/10/2008 89.355,78 5.815,99 20 DISTR CAMINHÕES 11743 8/10/2008 89.355,78 5.815,99 18/19 

FORD MOTOR  49915 8/10/2008 75.264,90 4.898,84 23 DISTR CAMINHÕES 11776 10/10/2008 75.264,90 4.898,84 21/22 

FORD MOTOR  48942 7/10/2008 105.230,36 6.849,23 26 DISTR CAMINHÕES 11821 15/10/2008 105.230,36 6.849,23 24/25 

FORD MOTOR  22770 22/12/2008 97.603,79 6.832,27 32 DISTR CAMINHÕES 12607 24/12/2008 97.603,79 6.832,27 30/31 

 
Logo, a simples transferência interna (dentro deste Estado) entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte não implicou uma nova etapa na cadeia de 
consumo, eis que não ocorreu a transferência de propriedade das mercadorias nem 
tampouco a incorporação de valor agregado nessa operação. 

 
Com efeito, sendo o ICMS um imposto sobre o consumo, e, em virtude 

dessa natureza, emerge que o encargo dele decorrente é totalmente suportado pelo 
consumidor final, haja vista que os anteriores intervenientes das etapas circulatórias 
da mercadoria dele se desoneram mediante o crédito do imposto pago nas 
operações anteriores (Princípio da não-cumulatividade - art. 155, § 2º, I, da 
CF/1988), entendo que é permitida a transferência interna de mercadorias entre 
estabelecimentos da mesma empresa, respeitadas as normas tributárias pertinentes. 

 
Via de regra, neste caso, a mercadoria se deslocara somente no território 

deste Estado onde está localizado o consumidor que, ao final e ao cabo, suportará o 
ônus do tributo. 

 
O entendimento de que não incide ICMS sobre a transferência de 

mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa encontra respaldo, 
inclusive, nas demandas do Poder Judiciário, cujas decisões já resultaram a Súmula 
no 166, do STJ, transcrita a seguir: 

 
“STJ Súmula nº 166 - 14/08/1996 - DJ 23.08.1996 
Fato Gerador - ICMS - Deslocamento de Mercadoria - 
Estabelecimento do Mesmo Contribuinte 
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de 
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte.” 

 
Assim, não incide ICMS sobre o deslocamento interno, ou seja, a 

transferência estadual de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma 
mesma empresa porque para a ocorrência do fato gerador é imprescindível a 
circulação jurídica da mercadoria com a transferência da sua propriedade. 

 
Precedentes dessa matéria, consubstanciados nas seguintes decisões: 
 

“AgRg no AREsp 69931 / RS 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
2011/0183982-1 
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA 
PREVENTIVO. AMEAÇA CONCRETA. CABIMENTO. ICMS. 
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TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE MATRIZ PARA FILIAL DA 
MESMA EMPRESA. SÚMULA 166/STJ. RECURSO REPETITIVO 
RESP 1.125.133/SP. 
 
A natureza da operação é a de transferência de produtos entre 
"estabelecimentos" de mesma propriedade, ou seja, não há 
circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade 
do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto, 
conforme determina a Súmula 166 do STJ. Incidência da Súmula 
83/STJ. 
Agravo regimental improvido.” 

 
 

“AgRg nos EDcl no REsp 1127106 / RJ 
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
RECURSO ESPECIAL 
2009/0042951-5 
TRIBUTÁRIO - ICMS - TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE 
MERCADORIAS DA MESMA EMPRESA - NÃO OCORRÊNCIA DO 
FATO GERADOR - PRECEDENTES. 
 
1. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos de uma 
mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do 
ICMS, já que para a ocorrência do fato gerador deste tributo é 
essencial a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da 
propriedade.  
2. Incidência da Súmula 166/STJ, que determina: "não constitui fato 
gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para 
outro estabelecimento do mesmo contribuinte".  
3. Precedentes: AgRg no Ag 1.068.651/SC, Rel. Ministra Eliana 
Calmon, Segunda Turma, julgado em 5.3.2009, DJe 2.4.2009; REsp 
772.891/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 
15.3.2007, DJ 26.4.2007, p. 219. 
Agravo regimental improvido.” 

 
 
“REsp 1125133 / SP 
RECURSO ESPECIAL 
2009/0033984-4 
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 
ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE 
ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. 
INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE 
ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE 
BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS 
DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO 
CONFIGURADA.  
 
1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos 
de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de 
incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é 
imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a 
transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 
02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 



Publicação no Diário Oficial no 3.643, 05 de junho de 2012 
 

7 

EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 
30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 
EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos 
EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg 
no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra  ELIANA CALMON, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no 
Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro  BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 
809.752/RJ, Rel. Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 
919.363/DF, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 
2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de 
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 
3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se 
insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. 
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
(...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior;" 
4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional 
refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de 
mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro 
e a transferência de titularidade.  
5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações 
relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese 
de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à 
circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal 
circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação 
jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da 
posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de 
titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de 
ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem 
mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos 
produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio 
Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37)  
6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão 
recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da 
recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em 
estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da 
transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo 
titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. 
(Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro  MILTON LUIZ 
PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 
11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro  DEMÓCRITO 
REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 
27/06/1994)  
7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora 
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a 
questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a 
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os 



Publicação no Diário Oficial no 3.643, 05 de junho de 2012 
 

8 

fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a 
decisão.  
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” 
 

Logo, a exegese que se extrai do inciso I, do art. 20, da Lei 1.287/2001, 
inviabiliza a interpretação no sentido de que seria aplicável ao estabelecimento que 
promove a saída das mercadorias para outro estabelecimento pertencente à pessoa 
do mesmo titular, a qual não perde a condição de proprietária das mesmas. 

 
Desta forma, a exegese do precitado dispositivo não dá margem ao 

entendimento do Fisco, que possibilitou a lavratura do questionado auto de infração. 
 
Assim, pelas razões de fato e de direito apresentadas, acolho parecer do 

Representante da Fazenda Pública Estadual, razão pela qual conheço e dou 
provimento ao recurso voluntário para reformar a decisão de primeira instância e 
julgar improcedente o lançamento do crédito tributário efetuado por meio do auto de 
infração no 2011/000221, constante do processo no 2011/6640/500088. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração de no 2011/000221 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz 
nos valores de R$ 17.034,35 (dezessete mil e trinta e quatro reais e trinta e cinco 
centavos) e R$ 18.561,18 (dezoito mil e quinhentos e sessenta e um reais e dezoito 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Representante 
Fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública.  Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da 
Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 10 dias do mês de maio de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, ao 1o dia do mês de junho de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier, 
Presidente. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro Relator. 


