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ACÓRDÃO Nº: 96/2009
PROCESSO Nº: 2007/6830/500289
REEXAME NECESSÁRIO: 2429
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: FRANCISCO CESAR DE PAULA LEÃO

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: 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 2007/003465 e absolver o sujeito passivo 
nos valores de R$732,26 (setecentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) e 
R$2.284,50 (dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta centavos), 
referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 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 18 de fevereiro de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em dois contextos:

4.1 – Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 732,26 (setecentos e trinta e dois 
reais e vinte seis centavos), pela falta de emissão de notas fiscais de saída de 41 
(quarenta e um) animais bovinos, sendo: 30 bezerras até um ano e 11 bezerros até 
um ano, no valor comercial de R$. 10.460,00 (dez mil, quatrocentos e sessenta 
reais), relativos ao período de 01.01.2004 a 31.12.2004, conforme foi constatado por 
meio de levantamento específico de gado e outros documentos comprobatórios da 
infração. 

5.1 – Deverá recolher ao Tesouro Estadual do Tocantins a importância de R$. 
2.284,50 (dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta centavos), 
correspondente a multa formal por deixar de registrar a aquisição de mercadorias 
não sujeitas ao pagamento do imposto, referente a entrada de 37 (trinta e sete) 
animais bovinos, sendo  23 novilhas e 14 garrotes, no valor comercial de R$. 
15.230,00 (quinze mil, duzentos e trinta reais), relativos ao período de 01.01.2004 a 
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31.12.2004, conforme foi constatado por meio do levantamento específico de gado e 
outros documentos comprobatórios da infração.

O contribuinte foi notificado via AR e por edital, para apresentar os seguintes 
documentos:

- resumos da movimentação do rebanho e inventários de gado referentes aos 
períodos de 2003, 2004, 2005 e 2006.
- notas fiscais de entradas de animais bovinos, relativas ao período de 2003, 2004, 
2005 e 2006;
- notas fiscais de saídas de animais bovinos, referentes ao período de 2003, 2004, 
2005 e 2006.

Intimado, por via direta, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, 
alegando em preliminar cerceamento ao direito de defesa, visto que não foi 
validamente notificado, e que durante a auditoria não tomou conhecimento dos 
procedimentos adotados e nem dos documentos gerados, simplesmente, os 
lançadores excluíram o pólo passivo do contencioso administrativo tributário, 
fazendo o seguinte questionamento: se o contribuinte não apresentou os 
documentos elencados na intimação, como os agentes conseguiram chegar a tal 
conclusão, e onde estão as cópias das notas fiscais relacionadas na peça acusatória 
contendo a assinatura do produtor rural ou de seu representante legal, requerendo 
para que seja julgado improcedente o auto de infração.

A julgadora de primeira instância, em sentença, entendeu que o levantamento 
Específico, previsto no manual de auditoria, não atende às especificidades da 
atividade da pecuária, além do que os formulários utilizados não são instituídos pela 
SEFAZ, e que neste sentido entende que a exigência fiscal não tem consistência 
legal para prosperar, julgando improcedente o auto de infração, nº 2007/003465, 
absolvendo a autuada do pagamento do ICMS no valor de R$. 732,26 (setecentos e 
trinta e dois reais e vinte seis centavos) e da multa formal no valor de R$. 2.284,50 
(dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta centavos).

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
confirmação da sentença de primeira instância, que julgou improcedente o auto de 
infração.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ, o 
contribuinte compareceu ao processo requerendo o arquivamento do auto de 
infração.
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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, na movimentação física de animais 
e considerando ainda que o Manual de auditoria não atende às especificidades da 
atividade da pecuária, porquanto, a exigência fiscal não tem consistência legal para 
prosperar.

Diante do acima exposto, voto, em reexame necessário, para confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar IMPROCEDENTE o auto de infração, nº 
2007/003465, e absolver o sujeito passivo do pagamento do ICMS no valor de R$. 
732,26 (setecentos e trinta e dois reais e vinte seis centavos), campo 4.11 e da 
multa formal no valor de R$. 2.284,50 (dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e 
cinqüenta centavos), campo 5.11.

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


