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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 082/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.020
PROCESSO No: 2007/6890/500235
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2007/005339
SUJEITO PASSIVO: EROVÁ FRANCO BORGES 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.088.002-5
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEVANTAMENTO 
ESPECÍFICO DE GADO. EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA FUNDAMENTADA EM 
LEVANTAMENTO DIVERSO AO ILÍCITO PRATICADO. – Inexigível a multa formal 
quando a mesma está amparada em levantamento equivocado. 

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado em multa formal no valor de R$ 5.150,00 (cinco 
mil cento e cinqüenta reais) por deixar de apresentar o resumo da movimentação e 
inventário de gado sob regime de aluguel de pasto, relativo ao exercício de 2005 e 
2006 lançados nos contextos 4 e 5 do auto de infração, referente a remessa interna 
para recurso de pastos.

A autuada foi intimada por via postal e 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.

Requereu a verificação junto ao levantamento com data de 19/10/2007 
auto de infração nº. 2007/005293, onde o contribuinte foi notificado a recolher ICMS 
sobre uma diferença de 600 cabeças de gado, por omissão de entradas, devendo o 
agente fiscal decidir, se houve apenas omissão de entradas de animais ou se houve 
omissão de informação do resumo da movimentação do rebanho e inventário de 
gado, sob regime de aluguel de pasto.
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As fls. 25/26 o julgador de primeira instância retorna os autos a origem 
para saneamento, sendo emitido parecer de fls. 30/42, pelo autor do procedimento.

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. 53 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 sujeito 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 multa formal pela não apresentação do 
resumo da movimentação e inventário de gado, sob regime de aluguel de pasto.

O estabelecimento produtor registra suas operações no livro registro de 
movimento de gado, conforme estabelece o art. 251, do então vigente Regulamento 
do ICMS, aprovado pelo decreto 462/97 e com base nos registros efetuados extraí o 
resumo das operações realizadas no período (Resumo de Movimento de Rebanho) 
e que será entregue até 31 de janeiro de cada exercício. A falta de sua entrega no 
prazo legal é passível de aplicação de multa formal.

Mas no presente caso, em análise aos autos, percebe-se que a autuação 
não foi amparada em provas documentais de que realmente o contribuinte não 
efetuou a sua entrega. Percebe-se claramente que o autuante exigiu a multa formal 
se fundamentando no levantamento especifico de gado.

O levantamento específico consiste na análise quantitativa do fluxo de 
entradas e saídas de gado num determinado período, levando-se em consideração 
os estoques existentes e é utilizado apenas para detectar a omissão, de entradas ou 
saídas de gados, não servindo este para embasar a falta de entrega do Resumo de 
Movimento de Rebanho.

Portanto, entendo que o presente auto de infração não pode prevalecer, 
por não dispor de sustentação legal, uma vez que conforme prevê o art. 35, IV, não 
está embasado em documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentou, 
senão vejamos:

Art. 35. O Auto de Infração:

IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito 
tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em que 
se fundamentar.
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Diante do exposto, voto para confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou improcedente o presente auto de infração.

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 2007/005339 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 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.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 150,00 
referente ao campo 5.11.

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

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


