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ACÓRDÃO Nº: 236/2008
PROCESSO Nº: 2007/6890/5000116
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7005
RECORRENTE: NEWTON RIBEIRO NETO
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS – Simulação de saídas interestaduais. Notas fiscais avulsas 
emitidas pela SEFAZ/TO com o devido recolhimento do tributo. Lançamento 
improcedente.

DECISÃO: por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por 
falta de caracterização do fato gerador, argüida pela REFAZ; e as preliminares de 
cerceamento ao direito de defesa por estar o lançamento estribado em 
documentos emitidos pela Secretaria da Fazenda; e nulidade da sentença por não 
decidir sobre toda matéria de fato de direito posta pelas partes, argüidas pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento para reformando a decisão de primeira instancia, julgar improcedente 
o auto de infração n° 2007/003492 e absolver o sujeito passivo da imputação que 
lhe fez a peça básica em relação ao valor de R$. 3.480,00 (três mil e quatrocentos 
e oitenta reais). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato 
Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres 
Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme Contexto: 4.1 – Deverá recolher aos 
cofres da Fazenda Pública do Estado do Tocantins o ICMS no valor de R$. 
3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais), relativo a utilização irregular do 
crédito presumido nas Notas Fiscais Avulsas Modelo 1, série 2, de números 
827298; 827299; 827301 e 827302, emitidas em 02/04/2007 e 09/04/2007, 
correspondente ao valor comercial de R$. 69.600,00 (sessenta e nove mil e 
seiscentos reais), pois as notas fiscais em referência não correspondem a uma 
efetiva operação, constituindo em simulação de saídas interestaduais de animais 
bovinos, conforme faz provas cópias das notas fiscais e declaração do 
destinatário Sr. Natal Alves de Siqueira. 

Intimado via AR, o contribuinte apresentou impugnação aduzindo em 
preliminar: “cerceamento ao direito de defesa”. Que a garantia da ampla defesa 
se estende a qualquer a qualquer processo Administrativo Tributário e tem como 
corolário a abertura obrigatória da fase contraditória do lançamento, sempre que 
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assim o desejar o contribuinte. Se no procedimento do lançamento não for 
assegurada a oportunidade de defesa ao sujeito passivo, o lançamento será nulo. 

Preliminar de nulidade do auto de infração. Que o lançador,  prejudicou o 
contribuinte no momento que deixa de juntar como prova, cópias das notas fiscais 
originais emitidas avulsas pela Coletoria Estadual, dificultando a defesa do 
contribuinte. 

No mérito, que autoridade lançadora, juntou como prova, se dizendo 
inequívoca, declaração com reconhecimento de firma em cartório do declarante, 
tratando-se da pessoa do senhor NATAL ALVES DE SIQUEIRA, porém observa-
se nas notas fiscais que o destinatário da boiada é NAPAL ALVES DE SIQUEIRA, 
que a prova juntada é nula por se tratar de pessoas diferentes, e que a operação 
da venda aconteceu diretamente com o senhor NILSON DE SOUZA proprietário 
do Leilão em Nova Crixás-GO, o qual forneceu os dados para a emissão das 
notas fiscais.

Requereu o acolhimento as suas razões, para considerar o auto de 
infração improcedente, por estar completamente destituído de fundamentação 
legal.

A fls. 25/34, o julgador de primeira instância em sentença aduzindo que o 
julgador e Auditor Fiscal, apoiado na melhor doutrina e jurisprudência nacional, 
entende que em caso de lançamento tributário ex officio mediante Autos de 
Infração, com exata e legal a exação fiscal por autoridade fiscal investida de 
competência legal, no qual é franqueado, garantido constitucional e legalmente o 
sigilo fiscal com defesa prévia e amplo contraditório (que inclusive possibilitou seu 
uso indevido, abusivo, irregular, ilegal e imoral pelo impugnante, quando afirma a 
ocorrência de prática criminosa sem trazer provas para tanto), que não passa de 
alegações falaciosas, estapafúrdias, teratológicas e fetiches antiéticos e 
anticientíficos.

Que pelas razões de fato, direito como Auditor Fiscal investido por lei na 
função de Auditor-Julgador, afasta-se, desde logo, pois não admito como válida, 
legítima, legal ou moral a preliminar de nulidade pela suposta conduta delituosa 
cometida pela parte acusadora.

Que não havendo quaisquer argumentos que impugnem técnica e 
validamente a acusação fiscal, não havendo fatos ou direito alegados pelo 
impugnante que sejam suficientes à revisão, anulação, invalidação ou 
cancelamento do trabalho fiscal empreendido dentro das normas básicas de 
auditagem fiscal-contábil recomendadas pela SEFAZ/TO; conhece da 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 4 AI 2007/003492

impugnação apresentada, negou-lhe provimento e julgou procedente o auto de 
infração.

Notificada da sentença de primeira instância, a autuada apresenta 
impugnação, aduzindo que o contencioso administrativo tributário de primeira 
instancia, julgou por sentença o auto de infração, se atendo somente em atacar o 
contribuinte, presumindo como verdadeira a matéria fática alegada pelo lançador, 
condenando-o ao pagamento do crédito tributário; deixando de apreciar a matéria 
de fato, dificultando a defesa, quando deixou de determinar a correção do auto de 
infração por via de termo aditivo, obrigando o lançador a cumprir os ditames 
legais, juntar aos autos as documentações que lhes dão sustentação, cerceando 
o contraditório do contribuinte. 

A atuação a um produtor rural pessoa física, num montante superior a R$. 
17.000,00 (dezessete mil reais), valor este encontrado nos autos 2007/3488; 
2007/3489; 2007/3490; 2007/3491; 2007/3492; 2007/3493 e 2007/3494, mesmo 
tendo o sujeito passivo cumprido, todas as obrigações, acessória e principal; 
quando deixou de exigir do lançador a juntada das cópias das notas fiscais 
originais, emitidas avulsa pela Coletoria Estadual, dificultando a defesa do 
contribuinte, impedindo-lhe do exercício do contraditório, contrariando assim 
dispositivo legal vigente, e que em decorrência disso, o ato de constituição do 
crédito e a sentença prolatada, encontram-se eivados de nulidade.

Que o recorrente cumpriu rigorosamente a obrigação principal do fato 
gerador, o pagamento do ICMS (da venda do gado e do serviço de transporte), e 
que cumpriu também com a obrigação acessória, que são as emissões das notas 
fiscais, e que diante deste fato não há de se falar em responsabilidade do 
recorrente. 

Que, portanto, diante da falta de certeza, liquidez e exigibilidade do ato 
infracional, bem como a inexistência de nexo de casualidade entre o ato 
supostamente cometido por produtores rurais em Goiás e consentimento do 
produtor rural contestante é matéria mais que suficiente para a improcedência, 
visto que juntou aos autos (o que não foi praticado pela autoridade lançadora e 
nem revisora) as cópias das primeiras vias das notas fiscais objeto da autuação 
conseguida com o senhor Nilson de Souza da empresa Nilson de Souza Leilões 
CNPJ – 02.830.123/0001-85 e que os carimbos do fisco Tocantinense apostos 
nos documentos, comprovam a saída efetiva da boiada, não deixando nenhuma 
dúvida da idoneidade e da lisura da operação. 
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Que não há como prosperar os efeitos da autuação, e que sejam acolhidas 
as suas razões, para considerar o auto de infração improcedente, por estar 
completamente destituído de fundamentação legal.

A representação fazendária em sua manifestação, considerando que foi 
emitido o documento fiscal com pagamento antecipado do imposto devido para 
operação, mas não se esquecendo da declaração de fls. 09, recomendou a 
reforma da decisão de primeira instancia e julgar nulo o auto de infração.

Diante do exposto, considerando que razão assiste ao contribuinte, rejeito 
as preliminares de nulidade do lançamento por falta de caracterização do fato 
gerador, argüida pela REFAZ; de cerceamento ao direito de defesa por estar o 
lançamento estribado em documentos emitidos pela Secretaria da Fazenda, 
argüida pela Recorrente e de nulidade da sentença por não decidir sobre toda 
matéria de fato de direito posta pelas partes, argüidas pela Recorrente; e no 
mérito, conheço do recurso, e dou-lhe provimento para, reformando a decisão de 
primeira instancia julgar improcedente o auto de infração n° 2007/003492 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe fez a peça básica. 

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


