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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 077/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.019
PROCESSO No: 2007/6890/500230
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2007/005293
SUJEITO PASSIVO: EROVÁ FRANCO BORGES 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.088.002-5
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA 

OMISSÃO DE SAÍDAS. LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DE BOVINOS. 
REMESSA INTERNA PARA RECURSO DE PASTO. EQUÍVOCO NA SOMA DO 
ESTOQUE FINAL. DUPLICIDADE. – Improcedente a reclamação tributária quando o 
retorno de bovinos de simples remessa para recurso de pasto são equivocadamente 
considerados como entrada no levantamento. 

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título 
de Multa Formal, o valor de R$ 44.536,50 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta 
e seis reais e cinqüenta centavos), por deixar de registrar a aquisição de 
mercadorias não sujeitas ao pagamento do imposto, referente a entrada de animais 
bovinos ocorrida no exercício de 2005.

Intimado do auto de infração via AR, o contribuinte apresenta 
impugnação, aduzindo em síntese que recebeu uma intimação para recolher as 
diferenças apuradas pelo agente do fisco e posteriormente com base nos mesmos 
levantamentos, porém com resultados diferentes, foi autuado novamente.

Alega ainda, que a atualização monetária, juros e multas são passíveis 
de contestação, uma vez que o contribuinte requereu espontaneamente a baixa de 
sua inscrição estadual. E que o auditor considerou as notas fiscais de remessa para 
recurso de pasto como sendo operações de compra e venda de gado. 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e julgou 
improcedente o auto de infração, pelas razões expostas na sentença de fls. 56/59 
dos autos. 
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Em sua manifestação, a Representação Fazendária, em razão da 
matéria já ter sido amplamente discutida neste conselho, recomendou a confirmação 
da decisão prolatada em primeira instância para que seja julgado improcedente o 
auto de infração.

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

Em despacho de fls. 64 o chefe do CAT, considerando que o valor do 
crédito tributário inexigível é superior a R$ 1.000,00, submete o feito ao duplo grau 
de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art.58 da Lei nº 1288/01, distribuindo 
o processo para julgamento pelo COCRE.

VOTO

O presente auto de infração exige Multa Formal por falta  pela falta de 
registro das aquisição de mercadorias não sujeitas ao pagamento do imposto, 
referente a entrada de animais bovinos ocorrida no exercício de 2005.

Ao analisar os Levantamentos efetuados pela autoridade fiscal, 
percebe-se que o mesmo equivocou-se, pois considerou como entrada de bovinos 
remessas para recurso de pasto, fato este que acarretou a duplicidade no estoque 
de animais, pois considerou como omissão de saídas de bovinos os animais que se 
encontravam na fazenda da autuada mais os animais que foram para remessa
interna para recurso de pasto, considerando o retorno destes como entrada.

Efetuado o levantamento especifico considerando o estoque auferido pela 
autoridade lançadora detecta-se uma “omissão de saídas”, no entanto, trata-se de 
uma omissão fictícia, uma vez que o levantamento apresenta erros ao duplicar o 
estoque de bovinos.

Desta forma, como se percebe nos autos às fls 05 a 08 os 
levantamentos elaborados pela autoridade autuante não podem ser considerados,
uma vez que não  refletem a realidade numerária do estoque de bovinos da autuada,
fato este que torna improcedente o auto de infração ora em discussão.

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 2007/005293 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$ 44.536,50 (quarenta e quatro mil, 
quinhentos e trinta e seis reais e cinqüenta centavos), referente ao campo 4.11. O 
Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides 
Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 31 dias do mês de maio de 2011, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 21 dias do mês de Junho de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Relatora


