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EMENTA 
 
 

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$ 39.581,40 (trinta e nove  mil, quinhentos e oitenta e um reais e 
quarenta e centavos), por deixar de emitir a documentação fiscal referente a 
entradas e saídas de animais bovinos, apurado conforme Levantamento Q
de Bovinos, anexo.  

 
Intimado por 

apresentando impugnação tempestiva (fls. 50/51), solicita revisão do auto de 
infração pois aconteceu algum equ
de animais e erro na emissão de nota fiscal por parte da coletori
de animais. 

 
A julgadora de primeira instância

retorno dos autos à Delegacia Regional Tributária de Alvorada, para que o autor do 
lançamento, ou seu substituto, se manifeste 
refazendo o lançamento, se necessário e lavrando termo de aditamento com as 
alterações advindas. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

064/2013 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.138 

2012/6830/500176 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000490 

EMÍLIO DAVID CELINI 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.407.494-5 

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 
importância de R$ 39.581,40 (trinta e nove  mil, quinhentos e oitenta e um reais e 
quarenta e centavos), por deixar de emitir a documentação fiscal referente a 
entradas e saídas de animais bovinos, apurado conforme Levantamento Q

por via postal, o sujeito passivo comparece aos autos, 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 50/51), solicita revisão do auto de 
infração pois aconteceu algum equívoco no levantamento fiscal referente a entrada 
de animais e erro na emissão de nota fiscal por parte da coletori

A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 67, solicita o 
retorno dos autos à Delegacia Regional Tributária de Alvorada, para que o autor do 

ou seu substituto, se manifeste sobre as alegações da autuada, 
refazendo o 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 
importância de R$ 39.581,40 (trinta e nove  mil, quinhentos e oitenta e um reais e 
quarenta e 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 impugnação tempestiva (fls. 50/51), solicita revisão do auto de 

voco no levantamento fiscal referente a entrada 
de animais e erro na emissão de nota fiscal por parte da coletoria referente a saída 

em despacho às fls. 67, solicita o 
retorno dos autos à Delegacia Regional Tributária de Alvorada, para que o autor do 

obre as alegações da autuada, 
refazendo o lançamento, se necessário e lavrando termo de aditamento com as 
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Em atendimento ao solicitado, o autor do lançamento elabora termo de 
aditamento, retificando o valor autuado para R$ 6.150,60, campo 4.11 do auto de 
infração. 

 
Notificada da manifestação do autuante, a autuada comparece aos autos 

(fls. 79), intempestivamente, alegando que todas as Guias de Transito Animal – GTA 
emitidas foram emitidas notas fiscais. Anexa documentos de fls. 81/85. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às folhas nº 88/90, julga 

procedente o auto de infração, por entender que sujeito passivo ao ser intimado do 
termo de aditamento, compareceu aos autos após decorrido o prazo legal. 

 
Notificado da decisão de primeira instância, a autuada apresenta recurso 

de fls. 93, a este Conselho, alegando que foi lavrado termo de aditamento mudando 
completamente o auto de infração. Por isso pede a extinção deste processo, tendo 
em vista que o lançamento foi equivocado, abrindo assim, várias brechas na lei para 
cancelamento deste processo. 

 
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. 

 
A autoridade autuante, ao ser instada a manifestar sobre as alegações da 

impugnante, reconhece a existência de erro no seu levantamento e retifica os 
valores autuados. 

 
A julgadora singular, ao proferir sua sentença decidiu pela procedência do 

auto de infração, conforme termo aditivo, por entender que o sujeito passivo ao ser 
intimado do termo de aditamento, compareceu aos autos após decorrido o prazo 
legal.  

 
Insatisfeita com a decisão de primeira instância e correção parcial dos 

valores autuados a recorrente, em sede de recurso, alega que o termo de 
aditamento mudou completamente o auto de infração, abrindo assim, várias brechas 
na lei para cancelamento deste processo. 

 
Porém, deixa de apontar com clareza as brechas na lei para 

cancelamento da exigência fiscal, não contrapondo com provas concretas as suas 
alegações, contrariando os preceitos contidos no inciso I do art. 45 da Lei 
1.288/2001, que assim prescreve: 
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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 motivos 

para cancelamento do auto de infração, restando provado 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 após sua retificação, entendo que está correta a exigência dos créditos 
tributários lançado no campo 4, do auto de infração, retificado por termo de 
aditamento. 

 
Diante do exposto, voto confirmando a sentença prolatada em primeira 

instância que julgou procedente do auto de infração de no 2012/000490, mais os 
acréscimos legais. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, 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 2012/000490 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 6.150,60 (seis mil, 
cento e cinquenta reais e sessenta centavos), referente ao campo 4.11, alterado 
pelo Termo de Aditamento de fls. 73/74, mais os acréscimos legais. O representante 
fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os 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 


