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ACÓRDÃO Nº:321/2008
PROCESSO Nº: 2006/7160/500027
REEXAME NECESSÁRIO: 1578
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA

EMENTA: Estabelecimento pecuário.  Verificação da movimentação física dos 
animais. Incoerência entre as nomenclaturas utilizadas pelos documentos fiscais 
de entradas, saídas e inventários. Imprescindibilidade da mudança de faixa etária 
dos animais e contagem de nascimentos e mortes. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
modificar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
n. 2006/000060 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores 
de R$. 397,80 (trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), R$. 5.409,40 
(cinco mil, quatrocentos e nove reais e quarenta centavos), R$. 3.427,20 (três mil, 
quatrocentos e vinte sete reais e vinte centavos) e R$. 32.089,20 (trinta e dois mil, 
oitenta e nove reais e vinte centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente.  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 12 de maio de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

VOTO VENCEDOR: Conselheiro Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme descrito nos Contextos:
4.1 – Deixou de recolher a importância de R$. 397,80 (trezentos noventa e sete 
reais e oitenta centavos), referente à saída de mercadorias tributadas sem 
emissão do documento fiscal correspondente, no valor comercial de R$. 2.340,00 
(dois mil trezentos e quarenta reais), relativo ao período de 01/01/2004 a 
31/12/2004, conforme foi constatado por meio do levantamento específico em 
anexo.
5.1 – Deixou de recolher a importância de R$. 5.409,40 (cinco mil quatrocentos e 
nove reais e quarenta centavos) referente à entrada de mercadorias tributadas 
sem emissão do documento fiscal correspondente, no valor comercial de R$. 
31.820,00 (trinta e um mil oitocentos e vinte reais), relativo ao período de 
01/01/2004 a 31/12/2004, conforme foi constatado por meio de levantamento 
específico.
6.1 – Deixou de recolher a importância de R$. 3.427,20 (três mil quatrocentos e 
vinte sete reais e vinte centavos), referente a saída de mercadorias tributadas 
sem emissão do documento fiscal correspondente no valor comercial de R$. 
188.760,00 (cento e oitenta e oito mil setecentos e sessenta reais) relativo ao 
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período de 01/01/2004 a 31/12/2004, conforme foi constatado por meio de 
levantamento específico.

Intimado por via postal, o contribuinte apresentou recurso voluntário de 
aduzindo que a auditoria concluiu que o contribuinte não emitiu notas fiscais de 
entrada e saída de mercadorias, tipificando erroneamente, pois se a impugnante 
não emitiu notas fiscais de movimentação de sua mercadoria a multa deveria ser 
proporcional ao imposto, e que a descrição da infração constatada é destoante da 
tipificação da infração e penalidade, e que se torna imperioso reconhecer a 
nulidade do auto de infração, que o lançamento foi lavrado com tipificação 
incorreta.

Que o relatório de notas fiscais emitidas de 01/01/2004 a 31/12/2005, 
período da autuação, que 80% da circulação da mercadoria é interna, portanto 
isenta de tributação.

Que a dicotomia é causada pela diferença dos formulários preenchidos na 
ADAPEC e SEFAZ/TO, no primeiro, os formulários são divididos por era e ao 
final, na elaboração do inventário, formulário SEFAZ/TO, essas divisões se 
tornam apenas em 4 categorias, havendo um contraste entre as notas fiscais e o 
inventário, a nota fiscal e acompanhada pela GTA, emitida pela ADAPEC.

Que é necessária a nomeação de peritos especializados em bovinos, para 
verificar a movimentação da mercadoria desta fazenda para que possa responder 
quantos bois, garrotes, bezerros até um ano, bezerros sobre ano, bezerras, 
novilhas, vacas, visto que para cada categoria de bovino existe um preço 
diferenciado, não parecendo justo a aplicação de um único valor para todo tipo de 
bovino; que ninguém mais apropriado para fazer esta constatação do que a 
própria ADAPEC. Requerendo pela nulidade do auto de infração.

A julgadora de primeira instância rejeitou a preliminar argüida pela 
impugnante, por entender que as infrações descritas nos campos 4.1 a 7.1 estão 
em consonância com os artigos tipificados nos campos 4.13 a 7.13 do auto de 
infração. Que pela movimentação do produtor rural de R$. 243.080,00 
extrapolando o limite de R$. 240.000,00, o processo registra a nulidade prevista 
no art. 28, inciso I da Lei 1.288/01; e que em razão da nulidade constatada, não 
foi analisado o mérito, julgando nulo o auto de infração.

A representação fazendária manifestou-se pela confirmação da sentença 
de primeira instancia que julgou nulo o auto.
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Em despacho do Presidente do CAT, determinou para que o sujeito 
passivo fosse intimado para se manifestar sobre a sentença de primeira instância 
e manifestação da REFAZ, e tendo em vista o silêncio do contribuinte, foi lavrado 
o Termo de não manifestação. 

A representação fazendária manifestou-se pela confirmação da sentença 
de primeira instancia que julgou nulo o auto.

Do exposto, em reexame necessário, e tendo em vista as decisões deste 
conselho ao julgar processos desta natureza, visto que na verificação da 
movimentação física dos animais, há incoerência entre as nomenclaturas 
utilizadas pelos documentos fiscais de entradas, saídas e inventários. 
Imprescindibilidade da mudança de faixa etária dos animais e contagem de 
nascimentos e mortes. Assim, para, modificando a decisão de primeira instancia 
julgar IMPROCEDENTE o auto de infração de n. 2006/000060 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$. 397,80 (trezentos e noventa 
e sete reais e oitenta centavos), R$. 5.409,40 (cinco mil, quatrocentos e nove 
reais e quarenta centavos), R$. 3.427,20 (três mil, quatrocentos e vinte sete reais 
e vinte centavos) e R$. 32.089,20 (trinta e dois mil, oitenta e nove reais e vinte 
centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


