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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 118/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.062
PROCESSO No: 2011/6830/500069
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000246
SUJEITO PASSIVO: ATARCIDES MIGUEL DOS SANTOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.397.368-7
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 
PROCEDIMENTO FISCAL DIVERSO DO LEGALMENTE ESTABELECIDO. 
TRANCAMENTO DE ESTOQUE SEM A PRESENÇA DO PROPRIETÁRIO OU 
REPRESENTANTE LEGAL. DIVERGÊNCIA NA NOMENCLATURA E MUDANÇA 
DE ERA – Inexigível a multa formal quando o auto de infração é lavrado de forma 
divergente ao legalmente estabelecido.

RELATÓRIO

O contribuinte deverá recolher multa formal no valor de R$ 53.688,92 
(cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), 
referente às entradas de mercadorias sujeitas ao regime de isenção, relativo aos 
exercícios de 2009 e 2010, constatado por meio do levantamento específico da 
conta mercadorias.

O autuado foi intimado, compareceu aos autos com impugnação 
tempestiva, arguiu preliminar de nulidade do auto de infração, pois a descrição da 
infração é obscura e confusa, dificultando a defesa do requerente.

Questiona quais mercadorias são, pois na fazenda em questão existem, 
bezerros, bezerras, novilhas, vacas, vacas paridas, garrotes, bois magros, bois para 
o abate entre outros, fato este que dificulta a defesa.

No mérito, aduz ser impossível a realização do levantamento, uma vez 
que as notas fiscais são emitidas por conceito a partir da pauta, onde se vê 
nomenclaturas diversas, fato este que faz os auditores escolherem subjetivamente 
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uma nomenclatura sem se atentarem para a mudança de faixa etária, portanto, 
entende que o auto de infração deve ser julgado improcedente.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo, submetendo sua decisão ao Conselho 
de Contribuintes e Recursos Fiscais.

A Representação Fazendária recomendou a manutenção da sentença de 
primeira instância que julgou nulo o auto de infração.

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

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 
referente a entradas de mercadorias sujeitas ao regime de isenção.

Em melhor análise aos autos, percebe-se que o resumo da movimentação 
do rebanho e inventário de gado e também as notas fiscais avulsas, emitidas pela 
Agência de Atendimento, seguem a faixa etária e as nomenclaturas instituídas pela 
portaria SEFAZ no 2.253/2008, porém no levantamento específico da conta 
mercadorias utilizado pelo autuante a nomenclatura utilizada é totalmente diversa.

Também ocorreu equívoco por parte da autoridade autuante no momento 
em que procedeu o trancamento do estoque sem a presença do proprietário ou seu 
representante legal, conforme determina a portaria SEFAZ 801/2009.

Desta forma, entendo imprópria a apuração do ilícito fiscal, uma vez que a 
apuração do mesmo encontra-se em desarmonia com a boa técnica de auditoria, 
pois é contraditória quanto à nomenclatura, a faixa etária e a movimentação do 
rebanho.

Portanto, entendo que não há como prosperar a presente autuação, 
devendo a decisão da julgadora de primeira instância ser reformada para julgar 
improcedente o auto de infração.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
para julgar improcedente o auto de infração no 2011/000246 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 36.783,48 (trinta e seis mil, 
setecentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos) e R$ 16.905,44 
(dezesseis mil, novecentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referentes 



3

aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros, João Gabriel Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro 
Toledo e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 13 dias do 
mês de setembro de 2011, o conselheiro Deides Ferreira Lopes.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 29 dias do mês de setembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


