
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2007/005080

ACÓRDÃO Nº:412/2008
PROCESSO: 2007/6250/500226         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.128
RECORRENTE: FERNANDO GRADIN
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Impossibilidade de trafego de caminhões de grande 
porte. Descarga da mercadoria em local diverso e posterior translado ao 
destinatário. Parecer favorável ao contribuinte emitido por Agente de Fiscalização 
e Arrecadação. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração nº 2007/005080 no valor de R$ 8.497,60 (oito mil, quatrocentos e noventa 
e sete reais e sessenta centavos). Os Conselheiros Juscelino Carvalho de Brito e 
Elena Peres Pimentel votaram pela procedência do auto de infração. 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, Raimundo Nonato Carneiro e Mário Coelho 
Parente. Presidiu a sessão de julgamento do dia 29 de abril de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 8.497,60 
(Oito mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), 
correspondente ao giro comercial de R$ 56.650,67, referente às notas fiscais de 
nº. 85019, 85020 e 85025, cujas mercadorias constantes foram apreendidas 
conforme termo de apreensão nº. 014640, por terem sido entregues em local 
diverso do documento fiscal, tendo o sujeito passivo ficado como fiel depositário, 
conforme CDVMA de 16/06/2003.

A autuada foi intimada apresentou impugnação alegando que as 
mercadorias apreendidas conforme termo de apreensão nº. 014640, por suposto 
desvio de rota são infundadas, pois diante da impossibilidade de trafego para o 
município de centenário as mesmas foram descarregadas em Pedro Afonso, 
conforme conhecimento de frete onde consta Uberaba – MG. – Centenário-
descarga em Pedro Afonso, que a mercadoria trata-se de adubo para o plantio de 
soja, financiado pelo banco da Amazônia S.A. Safra 2003/2004, conforme 
declaração expedida pelo mesmo. Em hipótese alguma houve má fé do Sr. João 
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Baklarczyk, pois não havia outra alternativa de descarga do produto, também 
comunicou as autoridades sobre as péssimas condições de trafego na região.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário exigido na inicial.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresenta 
recurso voluntário a este conselho, alegando que é absolutamente insustentável a 
decisão de primeira instância e que no transcurso do recurso ficou provado que a 
mercadoria foi descarregada naquele local por incapacidade de transporte até seu 
destinatário João Baklarczyk, estabelecido em Centenário – TO. Inclusive sendo 
objeto de verificação pelo agente José Alberto de Oliveira, AGFAR –mat. 
190020.0, em 15/12/2003, logo não ocorreu a infração apontada. Alega também 
que as notas fiscais que acobertaram o transporte do produto fertilizantes, tem 
como destinatário o Sr. João Baklarczyk, na fazenda Pérola do Sul, no município 
de Centenário, assim a suposta descarga em lugar não existente na nota fiscal 
não ceve gerar multa formal, pois logo em seguida foram transportadas por 
autorização do Agente Fiscal de Pedro Afonso – TO, em outros veículos de menor 
porte, sem emissão de nova nota fiscal, o que também não poderia porque não 
houve a comercialização.

Diante do exposto vem requerer que seja julgado nulo o auto de infração 
ou então que seja julgado improcedente o procedimento por estar completamente 
destituído de fundamentação legal.

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

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que dada a 
impossibilidade da circulação de caminhões de grande porte face à má 
conservação das estradas até o destino das mercadorias conforme diligencia 
procedida pelo AGFAR José Alberto de Oliveira em cumprimento ao despacho nº. 
1170/2003, as referidas mercadorias constantes das notas fiscais alvo da 
presente autuação foram descarregadas em local diverso e com posterior 
translado em caminhões de menor porte até o destino do contribuinte.

Face ao exposto voto reformando sentença de primeira instância para 
julgar improcedente o auto de infração Nº. 2007/005080 e absolver o sujeito 
passivo do valor de R$ 8.497,60 (Oito mil quatrocentos e noventa e sete reais e 
sessenta centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


