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ACÓRDÃO Nº: 83/2009
PROCESSO: 2006 / 6830 / 500328
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7407
RECORRENTE: AGROPECUÁRIA SANTA MARIANA DO TOCANTINS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Estabelecimento Pecuário. Falhas na Elaboração do Levantamento 
Fiscal. Incoerência nas Nomenclaturas Utilizadas – É imprópria a apuração do 
ilícito via levantamento fiscal elaborado em desarmonia à boa técnica de auditoria, 
que apresenta contradições quanto às nomenclaturas, trancamento de estoques e 
a movimentação física dos animais, ocasionando com que a exigência fiscal não 
tenha consistência legal para prosperar.  

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, 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 
2006/002970 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$45.514,50 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e cinqüenta 
centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazendo Pública. 
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 10 de fevereiro de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado a recolher Multa Formal no valor de R$. 
45.514,50 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e cinqüenta 
centavos), referente ao não registro de aquisição de mercadorias não sujeitas ao 
pagamento do imposto, relativo a entrada de 619 (seiscentos e dezenove) 
cabeças de bovino, sendo 351 (trezentos e cinqüenta e um) novilhas e vacas, 229 
(duzentos e vinte nove), bezerros até 18 meses e 39 (trinta e nove) bois, relativo 
ao período de 01.01.2003 a 31.12.2003, conforme constatado através do 
levantamento específico de gado.

Notificado por via postal, o contribuinte apresentou impugnação aduzindo 
em preliminar de cerceamento ao direito de defesa.

No mérito, fez questionamento: onde estão as cópias das notas fiscais 
relacionadas no levantamento contendo a assinatura do produtor ou de seu 
representante legal, assim sendo, o auto de infração ficou completamente sem 
sentido, face as alegações citadas.
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Que não deve prosperar o lançamento, considerando que o ato infracional 
deve prescindir de certeza, liquidez e exigibilidade, pois a mera presunção do 
ilícito tributário não deve gerar a atuação fiscal, requerendo para que seja julgado 
improcedente.

A julgadora de primeira instância, em sentença, relatou que o contribuinte 
apresentou impugnação intempestiva, incorrendo na revelia, e, em face da revelia 
julgou PROCEDENTE o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do credito tributário reclamado no valor de R$. 45.514,50 (quarenta e 
cinco mil, quinhentos e quatorze reais e cinqüenta centavos), mais acréscimos 
legais.

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso 
voluntário tempestivo, visto que o julgador não observou as matérias da 
impugnação, se atendo tão somente em comentários, não levando em 
consideração, sequer, a jurisprudência desse Colendo Colegiado.

Aduziu em preliminar cerceamento ao direito de defesa, quando o julgador 
singular deixou de apreciar a matéria de fato, e não observando os julgados do 
próprio Contencioso Tocantinense, pugnando pela improcedência do auto de 
infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, considerando o 
entendimento do COCRE, adotado pela SEFAZ/TO, recomendou pela reforma da 
sentença de primeira instância, e julgar improcedente o auto de infração.

Diante do exposto, considerando entendimento pacificado do COCRE -
SEFAZ/TO em relação a estabelecimento agropecuário, no que tange a 
movimentação de rebanho bovino, visto a incoerência nas nomenclaturas 
utilizadas e na movimentação física de animais, voto, no mérito, por conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento para REFORMANDO a decisão de primeira 
instância, julgar IMPROCEDENTE o auto de infração nº 2006/002970 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe fez no valor de R$. 45.514,50 (quarenta e 
cinco mil, quinhentos e quatorze reais e cinqüenta centavos).

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
29 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


