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ACÓRDÃO Nº: 504/2009
PROCESSO Nº: 2007/7100/500074
REEXAME NECESSÁRIO: 2.301
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: AGROPECUARIA CIAL LTDA.

EMENTA: Saídas Interestaduais de Bovinos. Ausência de Provas da Ocorrência da 
Operação - Impossibilidade de se exigir ICMS quando o auto de infração não se faz 
acompanhar das provas do ilícito.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº. 2007/003005 no valor de R$ 1.190,00 (um 
mil e cento e noventa reais). O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Fabíola Macedo de Brito, Elena Peres Pimentel e 
João Campos de Abreu. Presidiu a sessão de julgamento do dia 21 de julho de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 1.190,00 
(um mil e cento e noventa reais), referente a saída interestadual de 20 vacas no dia 
07/11/2006, de acordo com GTA 563181, desacobertada de nota fiscal, conforme 
fazem provas cópias da ficha de movimentação de rebanho da ADAPEC, resumo de 
movimentação do rebanho e inventário de gado 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, argüindo, em 
síntese, que não existe na legislação previsão legal de tributação nas operações 
com gado antes do abate; que tributar gado em estoque sem a venda efetiva 
caracteriza antecipar pagamento de ICMS sem previsão legal; que o mero erro no 
preenchimento de formulário entregue ao fisco pelo contribuinte não é fato gerador 
de obrigação principal.

Em despacho de folhas 48, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem para saneamento.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
improcedente.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 69, o chefe do CAT, considerando que o valor 
absolvido é superior a R$ 1.000,00, observando o Parágrafo único do art. 58, da lei 
1288/2001, está sujeito a duplo grau de jurisdição, distribui o processo para 
julgamento pelo COCRE.

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de ICMS 
referente a saída interestadual de bovinos.

Como se percebe nos autos, o autor do procedimento não juntou as provas 
que dão sustentação ao ilícito praticado, conforme a autoridade fiscal cita na inicial o 
numero de GTA que deu origem a autuação, porém, não apresenta cópia da 
mesma. 

Como é do conhecimento de todos, as operações internas com bovinos são 
isentas do imposto, exceto quando destinadas ao abate, sendo a operação tributada, 
cujo fato gerador ocorre no momento da entrada no estabelecimento de abate.

Portanto, entendo que as provas devem ser contundentes e inequívocas para 
provar que realmente ocorreu uma operação tributada, fato este que não se 
vislumbra no presente processo.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração nº. 2007/003005 
no valor de R$ 1.190,00 (um mil e cento e noventa reais).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


