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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 076/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.018
PROCESSO No: 2007/6890/500211
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2007/005230
SUJEITO PASSIVO: EROVÁ FRANCO BORGES 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.088.002-5
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

OMISSÃO DE SAÍDAS. LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DE GADO. 
EQUÍVOCOS AO CONSIDERAR SAÍDAS PARA LEILÃO E RECURSO DE PASTO
COMO ENTRADAS – Improcedente a reclamação tributária quando saídas são 
equivocadamente consideradas como entradas no levantamento. 

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
16.495,10 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e dez centavos), por 
deixar de emitir nota fiscal de saídas de 446 animais bovinos, relativo ao período de 
01/01 a 31/07/2007, conforme foi constatado por meio do levantamento específico 
de gado e demais documentos comprobatórios da infração.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando 
que como pode um agente do fisco efetuar um levantamento e chegar a uma 
conclusão sobre os fatos, devolver os documentos de sua posse ao contribuinte 
(cópia do protocolo em anexo) em 22/10/2007, antes mesmo de ter sido intimado a 
respeito de suas conclusões (AR de 25/10/2007) e mais de trinta dias depois autuá-
lo, baseando-se em levantamento por ele assinado na mesma data de 23/11/2007, 
sem ao menos ter os documentos em sua posse.

Diz também que no período de 2005, o agente do fisco considerou 
diversas notas fiscais como sendo de remessa para recurso de pasto, conforme 
destacado na própria nota fiscal no campo natureza da operação, entretanto foi 
encontrado junto às notas fiscais declaração de compra e venda de gado, portanto 
tendo sido consideradas como remessa para recurso de posto e não de venda 
efetiva, o numero de reses referente às notas fiscais dobrou, alterando tanto os 
levantamentos de 2005, 2006 e consequentemente 2007, desta forma se houve erro 



2

na confecção do levantamento referente ao exercício de 2005, iniciou-se ai uma 
reação em cadeia nos anos subseqüentes.

Ao final, pede pela improcedência do auto de infração.

As fls. 53/54 o julgador de primeira instância retorna os autos a origem 
para saneamento, sendo emitido parecer de fls. 55/71.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

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

Em despacho de fls. 79 o chefe do CAT considerando que o valor do 
Crédito tributário considerado inexigível, é superior ao valor de R$ 1.000,00, 
submeteu o feito ao duplo grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único, do art. 
58 da Lei 1.288/2001.

VOTO

O presente auto de infração exige ICMS pela falta de emissão de notas 
fiscais de saídas de animais bovinos.

Ao analisar os Levantamentos efetuados pela autoridade fiscal, 
percebe-se que o mesmo equivocou-se, pois considerou como entradas animais que 
foram enviados para venda em leilão, e também as remessas para recurso de pasto,
fatos estes que acarretam a duplicidade no estoque de animais, e, quando efetuado 
o levantamento especifico levando em consideração o estoque auferido pela 
autoridade lançadora, com certeza irá ocorrer uma “omissão de saídas”, omissão 
esta inexistente uma vez que o levantamento apresenta erros ao duplicar o estoque.

Desta forma, como se percebe nos autos às fls. 05 a 07 os 
levantamentos foram realizados com erros, 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 2007/005230 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$ 16.495,10 (dezesseis mil, quatrocentos e 
noventa e cinco reais e dez centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Rui José Diel 
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 10 dias do mês de 
junho 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

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


