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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 009/2012
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.097
PROCESSO No: 2010/6010/500515
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001777
SUJEITO PASSIVO: PARAÍSO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 

ABATES DE AVES LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.086-6
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DA CONTA MERCADORIAS. 
OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. TRANSFERÊNCIAS 
PARA FILIAL REGISTRADAS SEM DÉBITO DO IMPOSTO NÃO INCLUÍDAS NO
LEVANTAMENTO – Desconstituído o crédito em novo levantamento que considerou 
as transferências das mercadorias para a filial.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$
355.794,40 (trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e 
quarenta centavos), referente à saída de mercadorias tributadas e não registradas 
em livro próprio, relativo ao exercício de 2007, conforme constatado por meio do 
levantamento específico de mercadorias.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
arguiu preliminar de nulidade do auto de infração, por estar o mesmo embasado em 
levantamento contaminado por erros capazes de gerar sua nulidade, por não 
representar o universo real de quantitativos de produtos analisados, uma vez que 
não foram consideradas no levantamento as saídas a título de transferência para a 
filial.

No mérito alega que o auto de infração é improcedente, pois está 
fundamentado em levantamento que contêm erros e que o lançamento do tributo 
está vinculado a observância do princípio da legalidade e que a lei não poderá ser 
interpretada de forma extensiva para criar fato gerador, portanto, pede a 
improcedência do auto de infração.



Publicação no Diário Oficial no 3.563 06 de fevereiro de 2012

2

Em despacho de folhas 1.402 a julgadora de primeira instância retorna os 
autos à origem, para que os levantamentos sejam revistos considerando as 
alegações da impugnante.

As fls. 1.404/1.405 o co-autor do procedimento lavra memorando 
alegando que realizou as atualizações das notas fiscais de saídas, sendo que com 
tal atualização ocorreu o desaparecimento de omissão de saídas, surgindo omissão 
de entradas.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

Em manifestação de folhas 1.437/1.438 a Representação Fazendária 
recomendou a manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS, 
referente saídas de mercadorias tributadas não registradas em livro próprio.

Ao efetuar o levantamento os autores do procedimento equivocadamente 
deixaram de considerar como saídas as notas fiscais de transferência de 
mercadorias sem o destaque do imposto para a filial de Araguaína, uma vez que as 
mesmas encontravam-se devidamente escrituradas no livro de registro de saídas 
sem o débito do imposto.

Instado a rever a autuação o co-autor do procedimento refez o 
levantamento específico da conta mercadorias, incluindo as notas fiscais de 
transferências para a filial e constatou que não ocorreu omissão de saídas de 
mercadorias tributadas (memorando fls. 1.404 e 1.405).

De todo exposto, entendo que deve ser mantida a decisão da julgadora 
de primeira instância que decidiu pela improcedência do auto de infração.

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, 
julgar improcedente o auto de infração de no 2010/001777 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 355.794,40 (trezentos e cinquenta 
e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), referente ao 
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campo 4.11. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Oneida das Graças Pereira e Fernanda Teixeira Halum. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 24 dias do mês de janeiro de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos dois dias do mês de fevereiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


