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ACÓRDÃO Nº: 214/2008
PROCESSO Nº : 2007/7090/500046          
REEXAME NECESSÁRIO: 2039
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: JOSÉ WALTER PRETTE

EMENTA: Estabelecimento pecuário. Constatação de erro na identificação do 
sujeito passivo. Extinção do processo sem julgamento do mérito.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, por erro na 
identificação do sujeito passivo. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e 
João Grabriel Spicket. Presidiu a sessão de julgamento do dia 08 de abril de 
2007, o Conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: O contribuinte foi autuada a pagar multa formal, na importância de R$ 
1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente ao recebimento de 21 bovinos de 
procedência desconhecida e desacobertada de GTA e de nota fiscal, conforme 
fazem prova a notificação de rifle sanitário, termo de vistoria, auto de infração nº 
004848 da ADAPEC e demonstrativo de base de valor, relativo ao período de 
01/03 à 31/03/2007. 

A autuada apresenta impugnação, onde diz que não ficou configurado que 
o impugnante é proprietário de tais reses, nem mesmo que tenha autorizado a 
permanência desse gado em sua propriedade. Não é criador de gado bovino, 
conforme faz prova declaração do escritório ADAPEC de Almas – TO., tendo em 
vista não ter condições de fazer tais criações. Que ocorreu foi que o Sr. Marcos 
Genésio, chegou em sua propriedade propondo ao encarregado Ariolino 
Francisco da Mata, o arrendamento do pasto por 15 dias, para descansar seu 
gado. E sem anuência do impugnante, deixou o gado na Fazenda no período da 
tarde, quando o gado foi apreendido pela ADAPEC, no dia seguinte.

Importa destacar que o gado já vinha sendo perseguido pela ADAPEC, por 
ser de origem desconhecida, que a estada desses bovinos em sua fazenda se 
deu a sua revelia do impugnante, não pode ser este responsável pelas reses, que 
não as movimentou nem mesmo as recebeu de forma espontânea em sua 
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propriedade rural. Que não é contribuinte do ICMS, que face a isso, fica 
prejudicado a aplicação das penalidades citadas. Requer o arquivamento do feito. 

O Julgador Singular lavra Sentença, onde diz que a demanda decorre de 
multa formal  por ausência de guia de trânsito de animal e de nota fiscal, que 
acoberte a operação própria. Segundo a impugnação apresentada, diz que o 
proprietário do estabelecimento reside em São Paulo, que o gado fora posto no 
seu pasto seu sua autorização, que o gado vinha sendo perseguido pela ADAPEC 
há dias. Que nem mesmo o encarregado de sua propriedade tinha conhecimento 
da presença do gado na sua propriedade. Que ficou provado não se tratar de 
contribuinte ou responsável pela circulação do gado em tela. Que não se provou o 
autuado ter relação com o gado bovino abatido, que o gado pertencia a outro 
senhor de nome Maços Genésio, que se tangia pelo cerrado tocantinense, em 
direção do Município de Pindorama, tendo deixado o gado em pasto alheio. Que 
declaração da ADAPEC, confirma não haver movimentação nenhuma em nome 
do autuado. Conclui, julgando nulo por erro de identificação do sujeito passivo.    

Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância.

O contribuinte novamente comparece ao feito, para solicitar a confirmação 
da sentença de primeira instância.

Constatado ficou que nos cadastros da ADAPEC – Agência de Defesa 
Agropecuária do Estado do Tocantins, que o interessado não consta como 
agropecuarista, convalidando seus argumentos expedidos na impugnação e no 
seu recurso.

Ocorreu efetivamente uma invasão desse gado em sua propriedade, do 
qual não permitiu e não deu se aval para a movimentação nos domínios de sua 
propriedade. E mais, ficou constatado que os agentes agropecuário já estavam 
perseguindo esse gado, parecendo que tratar-se de gado roubado.    

Com essas considerações, entendo que ocorreu aí erro de identificação do 
sujeito passivo, conforme ficou bem colocado na sentença prolatada em primeira 
instância, do qual entendo que deve ser mantida em sua totalidade. 

De todo exposto e tudo mais que dos autos consta, no mérito, em reexame 
necessário, confirmar a decisão de primeira instância que julgou extinto o 
processo sem julgamento do mérito, por erro na identificação do sujeito passivo.

É o voto. 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2007/002890

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


