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ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

ACESSÓRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOTA FISCAL 
BOVINOS – A falta de registro de documento fiscal
prestação realizada pelo contribuinte configura infração à legislação 
impõe ao Fisco a aplicação de multa formal ao infringente por descumprimento de 
obrigação acessória, prevista no art. 44, II, com a penalidade 
b, ambos, da Lei 1.287/2001. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO 
DESPROVIDO. DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA. UNÂNIME.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Tratam os autos
instância administrativa, 
infração no 2012/003299.

 
Contra José Ailton de Souza Real foi lavrado, 

auto de infração, de páginas 2 
R$ 5.018,52, decorrente de aplicação de multa formal.

 
A peça fiscal 

fiscal referente à movimentação de saída de animais bovinos de diversas eras, no 
valor de R$ 16.728,40, apurada por meio de levantamento quantitativo de bovinos 
com base no valor unitár
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SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

086/2013 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.143 

2012/6880/500327 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003299 

JOSÉ AILTON DE SOUZA REAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.380.075-8 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOTA FISCAL AVULSA. ANIMAIS 

A falta de registro de documento fiscal correspondente à operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte configura infração à legislação 

a aplicação de multa formal ao infringente por descumprimento de 
obrigação acessória, prevista no art. 44, II, com a penalidade expressa no art. 50, I

Lei 1.287/2001. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 
PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO 

DESPROVIDO. DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA. UNÂNIME.

m os autos de recurso voluntário contra sentença d
, de páginas 286 a 288, que julgou procedente

2/003299. 

José Ailton de Souza Real foi lavrado, em 25/10/2012
auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário

5.018,52, decorrente de aplicação de multa formal. 

A peça fiscal noticia que o contribuinte deixou de emitir documentação 
fiscal referente à movimentação de saída de animais bovinos de diversas eras, no 

16.728,40, apurada por meio de levantamento quantitativo de bovinos 
com base no valor unitário da pauta fiscal, durante o exercício de 2010.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

EAL 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
AVULSA. ANIMAIS 

correspondente à operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte configura infração à legislação tributária, o que 

a aplicação de multa formal ao infringente por descumprimento de 
expressa no art. 50, III, 

Lei 1.287/2001. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 
PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO 

DESPROVIDO. DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA. UNÂNIME. 

sentença de primeira 
procedente o auto de 

25/10/2012, o referido 
tributário, no valor de 

deixou de emitir documentação 
fiscal referente à movimentação de saída de animais bovinos de diversas eras, no 

16.728,40, apurada por meio de levantamento quantitativo de bovinos 
io da pauta fiscal, durante o exercício de 2010. 
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A infração fiscal se encontra amparada nos arts. 41, §§ 1o e 2o, 44, III, 45, 
III, 46, § 1o, e a penalidade sugerida, a do art. 50, III, b, todos, da Lei 1.287, de 28 de 
dezembro de 2001. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 30/11/2012, por via postal, 

mediante aviso de recebimento – AR, de página 281, nos termos do art. 22, I, da Lei 
1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Inconformada, a autuada, no prazo e na forma legal, apresenta 

impugnação, de páginas 282 a 284, com a alegação de que o Sistema Integrado de 
Administração Tributária – SIAT da Secretaria da Fazenda mostra falha ao constatar 
omissão de notas fiscais que não foram apresentadas, as quais também não 
constam do sistema nem foram encontradas em sua totalidade pela impugnante, 
apesar de reconhecer sua obrigação de guardar os documentos fiscais. 

 
 Ressalta que não se pode aceitar a falha, a omissão e a insegurança de 

um sistema que foi implantado para facilitar a vida do contribuinte, e que não pode 
informar com precisão os tributos por ele lançados e pagos. 

 
Finalmente, requer a anulação do auto de infração ante a falha do SIAT. 
 
Adveio a decisão de primeira instância, Denise Baiochi Alves, que julgou 

procedente o auto de infração em litígio. Entendeu a sentenciante que “A 
impugnante alega que existem falhas no Sistema Integrado de Administração 
Tributária, mas tal afirmação não foi provada.”. 

 
Fundamenta ainda que “[...] a obrigação do contribuinte é de conservar 

todos os documentos relacionados a fatos geradores do ICMS por cinco anos.” E 
conclui que “[...] a alegação de que a evolução tecnológica exime o contribuinte de 
observar as obrigações estabelecidas na legislação tributária não pode prevalecer.”. 

 
Contra essa decisão foi interposto, em 23/5/2013, recurso voluntário, de 

páginas 290 e 291, por meio do qual, a recorrente renova os argumentos formulados 
com a inicial para que, em sede de recurso, seja o julgamento convertido em 
diligência para verificação nos assentamentos físicos da Secretaria da Fazenda dos 
aludidos lançamentos. 

 
Instado a se pronunciar, o representante da Fazenda Pública Estadual, 

Rui José Diel, oferta parecer, de páginas 293 e 294, para confirmação da decisão a 
quo. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

A peça recursal é tempestiva e se reveste dos demais requisitos de 
admissibilidade, assim dela conheço. 
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A questão gira em torno da aplicação de multa formal por falta de emissão 
de documento fiscal correspondente a operações de saída de mercadorias, in casu, 
animais bovinos de diversas eras, durante o exercício de 2010. 

 
Releva destacar que o Fisco Estadual constatou a irregularidade por 

intermédio do trabalho de cruzamento das informações constantes do Relatório de 
Notas Fiscais Avulsas, de páginas 266 a 279, extraído da base de dados do Sistema 
Integrado de Administração Tributária - SIAT, da Secretaria da Fazenda, no qual são 
mantidos os arquivos relativos às Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e autorizadas dos 
remetentes entre as notas fiscais avulsas emitidas, recebidas e registradas, de 
páginas 28 a 265 e as informações constantes do Resumo da Movimentação do 
Rebanho e Inventário de Gado, de páginas 10 e 11. 

 
Com efeito, como se comprova por intermédio da Intimação nº 01/02, de 

páginas 6 e 6-A, após a conclusão dessa verificação, o contribuinte foi intimado, em 
29/6/20013, por meio da Intimação de página 5, para, espontaneamente, manifestar-
se no prazo de cinco dias sobre a diferença encontrada. 

 
Ademais, em 23/7/2003, o sujeito passivo apresenta à autoridade fiscal, 

mediante protocolo de página 7, os documentos solicitados em 4/6/2012, por meio 
da Intimação de página 4, cuja análise contribuiu para a retificação dos valores 
divergentes, sendo então novamente intimado da diferença resultante. 

 
Dessa forma, o Fisco comprovou que a autuada deixou de emitir nota 

fiscal de saída de diversos animais bovinos, no período da verificação, devidamente 
demonstrado na planilha de página 8, conforme extrato reproduzido a seguir: 

 
DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DE BOVINOS - CONCLUSÃO 

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2010 A 31/12/2010 

TIPO DE 
BOVINO 

E.F - CF Lev. 
Quant 

bovinos de 
2010 

E.I - CF Lev. 
Inv.de 

bovinos de 
2010 

Omissão 
de 

entrada 

Omissão 
de saída 

Vlr unitário 
pauta 

Vlr total 
comercial 

Base 
de 

cálculo 

Vlr 
ICMS 
17% 

BC 
MULTA 

FORMAL 

MULTA 
FORMAL 

FÊ
M

EA
S 

Fêmeas 
de 0 a 

12 
meses 66 75 9 0 363,30 3.269,70 0,00 0,00 3.269,70 980,91 

Fêmeas 
de 13 a 

24 
meses 0 0 0 0 565,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fêmeas 
de 25 a 

36 
meses 55 55 0 0 656,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fêmeas 
de 37 a 

60 
meses 81 91 10 0 746,65 7.466,50 0,00 0,00 7.466,50 2.239,95 

Fêmeas 
acima 
de 60 
meses 0 0 0 0 813,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M
A

C
H

O
S 

Machos 
de 0 a 

12 
meses 67 73 6 0 467,20 2.803,20 0,00 0,00 2.803,20 840,96 

Machos 
de 13 a 

24 
meses 23 28 5 0 637,80 3.189,00 0,00 0,00 3.189,00 956,70 
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Machos 
de 25 a 

36 
meses 10 10 0 0 860,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Machos 
de 37 a 

60 
meses 5 5 0 0 1.043,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Machos 
acima 
de 60 
meses 0 0 0 0 1.160,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 307 337 30 0   16.728,40 0,00 0,00 16.728,40 5.018,52 

 
Nesse contexto, o levantamento físico-quantitativo, eleito pelo autuante 

com base nos documentos adiante descritos, evidencia a ocorrência de operações 
de saída de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal. Eis os 
documentos, dos quais foram extraídas as informações que propiciaram o cotejo 
exposto na tabela encimada: 

 
Documento Nº de Página 

Resumo da movimentação do rebanho e inventário de gado 10 e 11 
Notas Fiscais Avulsas de Entrada 28 a 125 
Notas Fiscais Avulsas – remessa interna para Leilão 126 a 179 
Notas Fiscais Avulsas de Saída 180 a 265 
Relatórios de Notas Fiscais Avulsa de Entrada 266 a 273 
Relatórios de Notas Fiscais Avulsa de Saída 274 a 279 

 
Via de consequência, a saída de mercadoria sem documento fiscal 

caracteriza infração à legislação tributária, prevista no art. 44, III, da Lei 1.287/2001, 
do qual se extrai a seguinte redação: 

 
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; 

 
É importante ressaltar que a obrigação é acessória quando, por força de 

lei, a prestação a ser cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, na dicção do 
§ 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional – CTN, que dispõe sobre a obrigação 
tributária: 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
 
[...] 
 
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 
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Ressalve-se que, independentemente de ser exigido ou não o 
cumprimento da obrigação principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir a 
obrigação acessória. 

 
Nessa esteira, o procedimento adotado pelo Fisco encontra amparo na 

legislação de regência dessa matéria, nos termos do art. 127, da Lei 1.287/2001, 
cuja dicção é a seguinte: 

 
Art. 127. Em levantamentos fiscais poderão ser usados quaisquer 
meios indiciários, bem como aplicados coeficientes médios de lucro 
bruto, valor adicionado ou preços mínimos, considerados em cada 
atividade econômica conforme fixado em ato do Secretário da 
Fazenda. 

 
A julgadora singular, Denise Baiochi Alves, traçou a tese de suas razões 

decisórias no sentido de que “A impugnante alega que existem falhas no Sistema 
Integrado de Administração Tributária, mas tal afirmação não foi provada. Ainda que 
assim fosse, a obrigação do contribuinte é de conservar todos os documentos 
relacionados a fatos geradores do ICMS por cinco anos. É o que dispõe o 
Regulamento do ICMS [...]”. 

 
Assim, a sentenciante conhece da impugnação apresentada, nega-lhe 

provimento e julga “[...] PROCEDENTE o auto de infração no 2012/003312, 
CONDENANDO a autuada ao pagamento da multa formal [...]”. 

 
Reportando aos argumentos do recurso, é visível que a recorrente, 

sugerindo-se vítima da fiscalização, concentra esforços na tentativa de transferir 
para a Fazenda Pública o ônus de verificar a inocorrência dos fatos a ela imputados 
e detalhadamente demonstrados na inicial, apesar de que em todas as 
oportunidades que comparece aos autos não apresenta qualquer elemento de prova 
capaz de ilidir o lançamento fiscal, deixando, de atender a disposição contida no 
inciso I do art. 45 da Lei 1.288/2001, que assim reza: 

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

 
Contudo, a recorrente prefere tergiversar com alusões periféricas de que 

não constam na base de dados do Sistema Integrado de Administração Tributária – 
SIAT da Secretaria da Fazenda supostas notas fiscais decorrentes de operações por 
ela realizadas, tentando assim se afastar do aspecto central da exigência tributária 
formalizada, consubstanciada na falta de escrituração fiscal e guarda dos 
documentos fiscais pelo prazo decadencial, em inobservância ao preconizado pelas 
normas do art. 150, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 
29 de dezembro de 2006, que estabelecem: 

 
Art. 150. Os livros contábeis e fiscais, bem como as faturas, 
duplicatas, guias, recibos e os demais documentos relacionados a 
fatos geradores do ICMS, devem ser conservados pelo prazo de 5 
anos, contados a partir: 
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I – do 1º dia do exercício seguinte àquele em que os créditos 
tributários a eles relativos poderiam ser lançados; 

 
Não é legítimo ao contribuinte do ICMS valer-se da sua própria desídia – 

perder o controle de documentos relativos às suas operações – para, ao ser 
descoberta pelo Fisco a omissão de registro fiscal, atribuir falhas ao Sistema de 
Administração Tributária da Secretaria da Fazenda, apesar de reconhecer a sua 
responsabilidade de manutenção dos documentos fiscais de suas transações 
mercantis. 

 
Por outro lado, é indiscutível que a escrita fiscal e os respectivos 

documentos fiscais emitidos pelo sujeito passivo contem omissões que evidenciam 
que as quantidades de mercadorias neles consignados são inferiores ao real. Isso, 
por si só, configura saídas omitidas ao registro, cuja constatação sujeita o infrator a 
sanção de multa formal por prática de ato ilícito. 

 
Na hipótese vertente, a multa imputada à infração indicada na peça fiscal 

em litígio, enseja a penalidade graduada em 30% (trinta por cento), com fulcro no 
prescrito na alínea b do inciso III do art. 50 da Lei 1.287/2001. 

 
Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 
 
[...] 
 
III – 30% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
 
[...] 
 
b) falta de emissão de documento fiscal correspondente a cada 
operação ou prestação não sujeita ao pagamento do imposto; 

 
À vista do exposto, entendo que os argumentos que amparam a tese 

defensiva da recorrente são frágeis e insuficientes para afastar a presente autuação. 
 
Assim, diante de tão clara previsão legal e visível irregularidade, acolho 

parecer do representante da Fazenda Pública Estadual, nego provimento ao recurso 
voluntário e julgo procedente o lançamento do crédito tributário constituído por meio 
do auto de infração em questão. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade e na conformidade do art. 54-A, da Lei 1.288/2001, conhecer do 
recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente a reclamação tributária constante o auto de infração de no 



Publicado no Diário Oficial no 4.004, de 13 de novembro de 2013 
 

7 

2012/003299 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 5.018,52 (cinco mil, dezoito reais e cinquenta e dois centavos), referente 
ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O Senhor Rui José Diel fez sustentação 
oral pela fazenda pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Deides Ferreira Lopes, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Cinthya Lanna de 
Oliveira Cambaúva e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento ao 
1º dia do mês de outubro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos onze dias do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro relator 


