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ICMS. MULTA FORMAL. LEVANTAMENTO QUANTIT
BOVINOS. OMISSÃO DE
FISCAIS. PROCEDENTE 
falta de emissão de documento fiscal que acobert
efetuadas pelo contribuinte.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado no campo
importância de R$ 83.430,48 (oitenta e três
quarenta e oito centavos), por deixar de emitir a documentação fiscal referente a 
entradas e saídas de animais bovinos, apurado conforme Levantamento Quantitativo 
de Bovinos, anexo.  

 
Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos,

impugnação tempestiva (fls. 119/120), solicita
aconteceu algum equívoco no levantamento fiscal referente a
transferência e evolução de e

 
A julgadora de primeira instância

retorno dos autos à Delegacia Regional Tributária de Alvorada, para 
lançamento, ou seu substituto, se manifeste 
refazendo o lançamento, se necessário e lavrando termo de aditamento com as 
alterações advindas. 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. LEVANTAMENTO QUANTIT
BOVINOS. OMISSÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS. FALTA DE EMISSÃO DE N
FISCAIS. PROCEDENTE – É procedente o lançamento que exige multa formal pela 

documento fiscal que acoberta as operações com bovinos
pelo contribuinte. 

O contribuinte foi autuado no campo 4, relativo a multa formal na 
R$ 83.430,48 (oitenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e 

quarenta e oito centavos), por deixar de emitir a documentação fiscal referente a 
entradas e saídas de animais bovinos, apurado conforme Levantamento Quantitativo 

via postal, o sujeito passivo comparece aos autos,
impugnação tempestiva (fls. 119/120), solicitando revisão do auto de infração

voco no levantamento fiscal referente a
transferência e evolução de era. 

A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 135,
retorno dos autos à Delegacia Regional Tributária de Alvorada, para 

ou seu substituto, se manifeste sobre as alegações da autuada, 
lançamento, se necessário e lavrando termo de aditamento com as 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. MULTA FORMAL. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE 
DAS. FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS 

cedente o lançamento que exige multa formal pela 
as operações com bovinos, 

relativo a multa formal na 
mil, quatrocentos e trinta reais e 

quarenta e oito centavos), por deixar de emitir a documentação fiscal referente a 
entradas e saídas de animais bovinos, apurado conforme Levantamento Quantitativo 

via postal, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
revisão do auto de infração, pois 

voco no levantamento fiscal referente a entradas, saídas, 

em despacho às fls. 135, solicita o 
retorno dos autos à Delegacia Regional Tributária de Alvorada, para que o autor do 

obre as alegações da autuada, 
lançamento, se necessário e lavrando termo de aditamento com as 
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O autor do lançamento em manifestação às fls. 136 a143, aduz serem 
infundadas as alegações da impugnante, pois o levantamento fiscal foi elaborado 
com base no Resumo da Movimentação do Rebanho e Inventário de Gado e 
documentos fornecidos pelo próprio contribuinte, e que sua impugnação tem o único 
objetivo de alcançar o efeito protelatório, uma vez que não traz aos autos qualquer 
documento fiscal que possa ilidir a ação fiscal. 

 
Notificada da manifestação do autuante, a autuada comparece aos autos 

(fls. 147), alegando que todas as Guias de Transito Animal – GTA emitidas foram 
emitidas também, notas fiscais. Anexa documentos de fls.148 a 164. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às folhas nº 167/169, 

conhece da impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o 
auto de infração, por entender que os equívocos suscitados pela impugnante não 
foram provados. 

 
Notificado da decisão de primeira instância, a autuada apresenta recurso 

de fls. 172/173, a este Conselho, com os mesmos argumentos em sede de 
impugnação. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ em parecer às fls. 176/177, após 

suas considerações, pede que seja mantida a decisão singular. 
 
 

VOTO 
 

 
A presente lide se configura pela falta de emissão de documento fiscal de 

entradas e saídas de animais bovinos, apurado conforme Levantamento Quantitativo 
de Bovinos. 

 
Analisado o presente auto, nota-se que a alegação expressada pela 

autuada em sua defesa, é que aconteceu equívoco no levantamento fiscal referente 
a entradas, saídas, transferências e evolução de era, e solicita revisão do auto de 
infração. 

 
Observa-se que a julgadora singular, ao proferir sua sentença decidiu 

pela procedência do auto de infração, por entender que os equívocos suscitados 
pela impugnante não foram provados. 

 
Segundo a manifestação da autoridade autuante, as alegações da 

impugnante são infundadas e tem efeito protelatório, pois o levantamento fiscal foi 
elaborado com base nos documentos e informações fornecidos pelo próprio 
contribuinte. 

 
Portanto, o que se extrai do ocorrido é que a autuada nos argumentos 

expostos na defesa pede a revisão do lançamento, no entanto não traz fato novo, 
nem dados consistentes que justifique o pedido, motivo pelo qual ficam fragilizadas 
suas alegações quanto à tentativa de elidir a ação fiscal. 
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Por outro lado ao solicitar revisão do auto de infração, entendo 
desnecessário tal procedimento, tendo em vista que o trabalho ora realizado teve 
como suporte principal, o resumo da movimentação de rebanho e documentos 
fiscais entregue pelo próprio contribuinte, cujo levantamento elaborado pelo fisco 
estampado às fls. 08/17, dos autos, demonstrou a movimentação do rebanho 
realizada pelo sujeito passivo. 

 
Enquanto a recorrente, ao produzir sua defesa em sede de impugnação e 

recurso, nada provou ao seu favor. Apenas alega que os animais foram todos 
declarados e pode ter ocorrido algum equívoco do fisco sobre as evoluções no 
rebanho, porém deixa dúvida quanto aos possíveis equívocos suscitados. Deixando 
de apontar com clareza onde foram cometidos tais equívocos, ou seja, não 
contrapôs com provas concretas o levantamento efetuado pelo fisco. Contrariando 
os preceitos contidos no inciso I, art. 45 da Lei 1.288/2001, que assim prescreve: 

 
Art. 45. A impugnação ao lançamento de ofício: 
 
I – é instruída com os documentos em que se fundamentar; 

 
Desta forma, a recorrente não conseguiu provar a existência de 

incorreções no trabalho elaborado pelo fisco, evidenciando que deixou de cumprir as 
condições estabelecidas no ar. 44, inciso III, da Lei 1.287/2001, a seguir: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 

 
Assim, analisados os presentes autos, visto que as alegações do sujeito 

passivo, foram insubsistentes, não apresentando nenhuma prova que modificasse o 
feito, entendo que está correta a exigência do crédito tributário lançado no campo 4, 
do auto de infração. 

 
Diante do exposto, voto confirmando a sentença prolatada em primeira 

instância que julgou procedente o auto de infração de no 2012/000488, mais os 
acréscimos legais. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração de no 2012/000488 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 83.430,48 (oitenta e três 
mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), referente ao campo 4.11, 
mais os acréscimos legais. O representante fazendário Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Estadual. Participaram da sessão de julgamento os 
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conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Elena Peres Pimentel, Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale e Valcy Barboza Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte 
e cinco dias do mês de setembro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 25 dias do mês de outubro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


