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ACÓRDÃO Nº.: 192/2008
PROCESSO Nº.:2007/6830/500128
REEXAME NECESSÁRIO: 2.047
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO: CHRISTIANO RIBEIRO MOREIRA

EMENTA: ICMS. Simulação de saídas. Reclamação tributária baseada em 
emissão de notas fiscais de saídas idôneas. Declaração do não recebimento das 
mercadorias pelo destinatário não é suficiente para comprovar o ilícito. 
Lançamento improcedente.

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 nº. 2007/001275 e absolver o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 15.952,80 (quinze mil, 
novecentos e cinqüenta e dois reais e oitenta centavos). O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 02 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa deverá recolher ao Tesouro Estadual do Tocantins o ICMS na 
importância de R$ 15.952,80 (Quinze mil novecentos e cinqüenta e dois reais e 
oitenta centavos), por promover a simulação de saídas internas de 251 animais 
bovinos. Sendo 122 bezerros de 13 a 18 meses 98 garrotes e 31 bois magros. 
Conforme faz prova cópia das notas fiscais avulsas nº. 279147, 279158 e 279159, 
mod. 1, série 2. Emitidas em 08/03/2007, na agencia de atendimento de Cariri do 
Tocantins e cópia da declaração do destinatário, Edvaldo Vieira da Mota emitida 
em 12/03/2007 com reconhecimento da assinatura do contribuinte. O qual declara 
não haver efetuado a compra dos animais descriminados nas referidas notas 
fiscais.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando em 
síntese que a constatação de simulação de saídas não corresponde com a 
verdade, que se houve simulação, o fisco tem que provar tal fato, bem como 
comprovar o destino dos semoventes; que uma das atribuições do fisco é orientar 
o contribuinte para que este não venha a praticar ilícitos fiscais e requer a 
reativação da inscrição do contribuinte que se encontra suspensa.
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A julgadora de primeira instância conhece da impugnação dá-lhe 
provimento e julga o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar improcedente o auto de 
infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte manifestou-se ao processo 
intempestivamente.

Analisado e discutido o presente processo ficou evidente que a declaração 
do destinatário dos bovinos afirmando que não adquiriu o gado mencionado nas 
notas fiscais juntadas ao processo, não pode ser considerada prova suficiente 
para comprovar que houve o ilícito descrito na inicial. Para a comprovação do 
ilícito seria necessária a apreensão do gado em situação irregular.

Pelo exposto vejo que agiu acertadamente a julgadora de primeira instância 
quando julgou pela improcedência do auto de infração. Portanto voto pela 
manutenção da sentença de primeira instância e julgo improcedente o auto de 
infração nº. 2007/001275 e absolver o sujeito passivo do pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 15.952,80 (Quinze mil novecentos e cinqüenta e dois 
reais e oitenta centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


