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ACÓRDÃO Nº:455/2008
PROCESSO Nº : 2007/100/500106          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7177
RECORRENTE: JOSÉ DOMINGOS BARROS DE OLIVEIRA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

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 o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2007/004050 no valor de R$ 7.233,50 (sete mil, duzentos e trinta e três reais e 
cinqüenta centavos). 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 Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 de maio de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada foi autuada, a recolher ICMS, na importância de 
R$ 7.233,50 (sete mil, duzentos e trinta e três reais e cinqüenta centavos), 
referente a omissão de saídas de bovinos, constatado através do levantamento 
específico de gado, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2002.

O contribuinte apresenta impugnação, onde  foi iniciada fiscalização, por 
solicitação de baixa voluntária do cadastro, onde foi dado prazo amigável para 
pagamento do imposto de 5 dias. Diz, que ocorreu cerceamento ao direito de 
defesa, pois não foi notificado do prazo acima citado. Que o manual de auditoria, 
fala que este levantamento deve ter as notas fiscais de entradas, saídas, 
inventário inicial e final, que somente considerado as saídas. Que as operações 
internas com gado são isentas de ICMS conforme dispõe o art. 4º, inciso XLV, 
alínea “a” do RICMS. Que trata-se produtor rural, não é optante por escrituração 
de documentos fiscais, conforme dispõe o art. 128, inciso VI do mesmo diploma 
legal.  Requer a improcedência do feito.  

Sentença foi lavrada, diz que a preliminar levantada de cerceamento ao 
direito de defesa, que afasta porque o crédito tributário existe de fato e de direito e 
não foi pago pelo contribuinte. Sobre o mérito, diz que as alegações do 
contribuinte são muitos frágeis e que não são suficientes para afastar o 
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procedimento fiscal realizado. Que não ocorreu cobranças sobre operações 
isentas. Face a isso, condena ao pagamento do crédito como lançado na inicial.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os termos da 
impugnação. 

A Representação Fazendária, manifesta pela reforma da sentença de 
primeira instância, pela improcedência do auto de infração.  

O levantamento específico de gado, que deu suporte para o lançamento do 
crédito tributário não é adequado para apurar infração em contribuinte que tem 
como ramo de atividade a pecuária, cadastrado como produtor rural, uma vez que 
os animais bovinos sofrem processo de transformação constantemente e pelo fato 
do produtor rural não obrigado à escrituração de documentos fiscais.    

Com essas considerações, entendo que o procedimento administrativo-
tributário, foi elaborado com falhas e não deve prevalecer neste contencioso. 

De todo exposto, no mérito, conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração nº 2007/004050 no valor de R$ 7.233,50 (sete mil, duzentos e trinta e três 
reais e cinqüenta centavos).

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


