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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 068/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.004
PROCESSO No: 2007/6890/500206
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2007/005203
SUJEITO PASSIVO: CARLOS HENRIQUE PINHEIRO DA COSTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.397.171-4
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. AUDITORIA. OPERAÇÕES COM GADO BOVINO. FALTA DE 
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO INSUBSISTENTE –
Procedimento de auditoria inadequado para essa atividade econômica.

MULTA FORMAL. AUDITORIA. OMISSÃO DE REGISTRO DE 
ENTRADAS. AUTO DE INFRAÇÃO INSUBSISTENTE – Procedimento de auditoria 
inadequado para essa atividade econômica.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado na importância de R$ 1.356,60 (mil e trezentos 
e cinquenta e seis reais, sessenta centavos) no contexto 4, referente a ICMS, por 
deixar de emitir notas fiscais de saídas de bovinos, constatado por intermédio do 
levantamento específico e R$ 17.518,50 (dezessete mil, quinhentos e dezoito reais, 
cinquenta centavos) no contexto 5, referente a multa formal por deixar de registrar 
aquisição de bovinos, constatado também, por intermédio do levantamento 
específico.

A autuada foi intimada por via postal “AR”, comparecendo aos autos 
apresentando impugnação, arguindo em preliminar a nulidade do auto de infração 
por cerceamento do direito de defesa, alegando que não foi juntado como prova,
cópias das notas fiscais avulsas, com assinatura do contribuinte. E no mérito alega 
que o levantamento específico apresenta falhas referentes a idade dos bovinos e 
mudança de era, utilização de nomenclaturas diferentes, impossibilitando a 
realização e que as notas fiscais são emitidas conforme a pauta.

Remetido os autos ao Conselho Administrativo Tributário, o julgador
monocrático, determina o retorno dos autos aos autores da acusação, sugerindo 
diligência e saneamento no prazo legal.
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O autor da peça inicial manifesta-se as fls. 112/142. Tendo o processo 
retornado ao CAT, foi encaminhado ao Chefe da Agência de Atendimento para 
ciência da autuada, quanto a manifestação do autuante. Intimada via postal e 
posteriormente por edital, esta não se pronunciou.

A julgadora de primeira instância, citando decisão do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins sobre o mesmo “Acórdão 
nº 719/2007”, julga improcedente o auto de infração no 2007/005203, absolvendo a 
autuada do pagamento em todos os contextos.

A Representação Fazendária, considerando o entendimento do COCRE 
adotado pela SEFAZ-TO, recomenda a confirmação da decisão prolatada em 1a

instância.

Notificado via Edital, da sentença de primeira instância e parecer REFAZ, 
o contribuinte não se manifestou.

VOTO-VISTA VENCEDOR

O contribuinte foi autuado para recolher ao Tesouro Estadual, 
respectivamente, a importância de R$ 1.356,60, (mil e trezentos e cinquenta e seis 
reais e sessenta centavos), decorrente de falta de emissão de nota fiscal de saída 
de dezenove animais bovinos, da categoria novilhos, no período de 1o de janeiro a 
10 de agosto de 2007, conforme foi constatado por meio do levantamento específico 
de bovino, e R$ 17.518,50, (dezessete mil e quinhentos e dezoito reais e cinquenta 
centavos), referente à multa formal por deixar de registrar a aquisição de 
mercadorias não sujeitas ao pagamento de ICMS, neste caso, quatrocentos e oito 
animais bovinos; sendo cento e seis bezerras de até um ano de idade, vinte e duas
bezerras de treze a dezoito meses, duzentos e trinta e cinco novilhas, trinta e um
bezerros de um ano e quatorze bezerros de treze a dezoito meses de idade, no 
período de 1o de janeiro a 10 de agosto de 2007, conforme foi constatado por meio 
do levantamento específico de bovino.

Os precitados valores constam dos campos 4.11 e 5.11 – valor originário, 
do auto de infração número 2007/005203, de 20-11-2007, de páginas 2 e 2-A, cuja 
ciência ocorreu por via postal, em 04-12-2007, mediante aviso de recebimento, de 
páginas 101, por meio do qual estão sendo exigidas as infrações de natureza 
tributária e formal, previstas nos artigos 41, § 1o e § 2o, 44, III, da Lei 1.287/2001, e 
alterações, c/c artigos 127, IV e V e 165, VI, “a”, do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto 2.912/2006, referente à primeira exigência, e artigos 44, II, 
45, III, da Lei 1.287/2001, e alterações, c/c artigos 237, XII, § 10, 256, §§ 1o e 2o, do 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006, relativos à segunda 
exigência, em decorrência da não emissão de documentos fiscais relativos à entrada 
e saída de mercadorias tributáveis e não tributáveis, no período de 1o de janeiro a 10 
de agosto de 2007.

A auditoria que resultou o combatido lançamento do crédito tributário 
originou-se do processo administrativo número 2007/6890/500150, conforme consta 
dos contextos 4.1 e 5.1 do precitado auto de infração.
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Cuidam os autos de recurso oficial interposto pela sentenciante, nos 
termos da alínea “f”, do inciso IV, do artigo 56, da Lei 1.288/2001, em face da 
decisão administrativa de primeira Instância, no 944/2010, de páginas 131 a 133, que 
julgou improcedente o lançamento fiscal, para o efeito de excluir integralmente o 
crédito constituído.

Dentre os pontos destacados na decisão, a julgadora rejeita a preliminar 
de nulidade por cerceamento ao direito de defesa argüida pela impugnante, e 
adiante, ressalta que o auto de infração está embasado em levantamento específico 
aplicável a estabelecimentos comerciais cujas mercadorias não sofrem processo de 
transformação de gênero.

Necessidade da realização de uma auditoria mais aprofundada, tendo em 
vista que não se pode ter certeza das irregularidades imputadas ao sujeito passivo 
em razão das mutações sofridas pelo animal no decorrer de sua vida, o qual, para 
efeitos econômicos, sofre variação de nomenclatura, peso, valorização, inclusive, 
perdas e acréscimos derivados de mortes e nascimentos etc..

É por isso que o procedimento de auditoria sustentado em levantamento
específico de mercadorias apresenta resultado impreciso quando aplicado a essa 
atividade econômica, o que torna insubsistente a exigência tributária dele 
decorrente.

Cumpre à administração fazendária prover o fisco de instrumentos 
próprios capazes de outorgarem segurança ao resultado da fiscalização desse 
seguimento econômico.

Documentos trazidos aos autos não permitem constatar que as diferenças 
apuradas pela autoridade fiscal decorreram de fato da falta de emissão de 
documento fiscal.

Precedentes sobre a matéria, entre outros, os acórdãos números 
27/2008, 28/2008, 51/2008, 54/2008, 01/2009, 07/2009, 14/2009, 34/2009, 90/2009, 
97/2009, 182/2009, 268/2009, que enunciam os seguintes entendimentos:

EMENTA 053/2008: Estabelecimento pecuário. Verificação da
movimentação física dos animais. Incoerência entre as 
nomenclaturas utilizadas pelos documentos fiscais de entradas, 
saídas e inventários. Imprescindibilidade da mudança de faixa etária 
dos animais e contagem de nascimentos e mortes. Impropriedade do 
mérito de auditoria utilizado. Lançamento improcedente.

ACÓRDÃO No: 96/2009 – 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.
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A notificação da mencionada sentença foi efetuada em 28-12-2010, por 
edital, de páginas 136, do processo 2007/6890/500206, nos termos do item 2, da 
alínea “e”, do inciso IV, do artigo 56, da Lei 1.288/2001.

Entretanto, o contribuinte não compareceu aos autos.

A Representação da Fazenda Pública Estadual, nos termos do inciso III, 
do artigo 5o, da Lei 1.288/2001, manifestou-se, conforme páginas 134, pela 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância.

É de se destacar ainda o acerto da decisão singular ao suscitar, diante do 
que consta no auto de infração, a imperfeição do procedimento fiscal adotado pelo 
agente do fisco.

Ademais, o recurso trata de matéria idêntica as de outros recursos já 
julgados por este Conselho, em que sobre a controvérsia já existe jurisprudência 
dominante.

Desta forma, verifica-se que, efetivamente, não há como prosperar a 
autuação em questão.

À conta do exposto, em reexame necessário, decido pela manutenção da 
sentença administrativa de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

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 2007/005203 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.356,60 (mil e trezentos e cinquenta e 
seis reais e sessenta centavos) e R$ 17.518,50 (dezessete mil, quinhentos e dezoito 
reais e cinquenta centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e com voto vencedor Deides 
Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 05 dias do mês de maio de 
2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

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

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Deides Ferreira Lopes
Conselheiro autor do voto vencedor


