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ACÓRDÃO Nº:577/2008
PROCESSO Nº : 2007/6940/500072          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7066
RECORRENTE: PEDRO PAULO BORELLA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência tributária, referente a transporte interestadual de 
semoventes acobertado por nota fiscal inidônea. Lançamento procedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
de nº 2007/003279 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$1.380,00(um mil e trezentos e oitenta reais), mais 
acréscimos legais. Voto contrário do conselheiro João Gabriel Spicker. 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, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 29 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada, a recolher ICMS na importância de R$ 1.380,00 
(um mil, trezentos e oitenta reais), referente a 23 bovinos encontrados em trânsito 
em situação irregular, sendo transportados do Estado do Tocantins para 
Riolândia-SP., acobertados por nota fiscal avulsa modelo 1 – SEFAZ-TO., nº 
869687 de 04/06/2007, considerada inidônea por não corresponder ao objeto real 
da operação, conforme Termo de Apreensão nº 025369 de 05/06/2007.   

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que a interpretação dada 
pelos agentes do fisco, onde presumem que os objetos da operação se 
classificam como boi magros, quando a documentação pertinente trata-se de
garrotes. Não pode fazer essa presunção de era e idade, pelo simples olhar, 
suspeita-se de falta de fundamentação legal para tal mister. Falando sobre os 
fatos, diz que com os documentos carreados aos autos, não há qualquer 
infringência a norma legal, pois processou todas os itens, como declarou suas 
operações regulamente, pagou o imposto em suas operações tributadas e todos 
os demais itens. Conclui, requerendo a improcedência do feito. 

Sentença foi lavrada, onde rejeita a preliminar de identificação errônea dos 
animais e da era levantada. Sobre o mérito, diz que impugnação é muito frágil, 
pois por si só não consegue afastar o procedimento fiscal realizado, pela ausência 
de prova. Face a esses argumentos, julga procedente no todo o auto de infração. 
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O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os mesmos 
argumentos da impugnação.  

A Representação Fazendária, manifesta pela confirmação da sentença de 
primeira instância, pela procedência do auto de infração.

Analisando os autos, constata-se que as argumentações do contribuinte, 
não podem prosperar quanto aos fatos, pois as operações realizadas pelo 
contribuinte são tributáveis. Pois, trata-se operações de vendas de produtos com 
outras unidades da Federação. 

Com essas considerações, entendo que o procedimento é procedente, não 
foi apresentado nada que pudesse ilidir o procedimento. 

De todo exposto e no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por 
maioria, negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração de nº 2007/003279 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$1.380,00(um mil e 
trezentos e oitenta reais), mais acréscimos legais. Voto contrário do conselheiro 
João Gabriel Spicker.

É o voto.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


