
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. MULTA FORMAL. 

BOVINOS. OMISSÃO DE ENTRADAS
PROCEDENTE – Prevalece a exigência fiscal quando restar provado nos autos, que 
houve descumprimento de obrigação de escrituraç
gado bovino. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2012/002049
peça vestibular, referente a multa formai
saídas de bovino no livro próprio.

 
Foram anexados aos autos intimações, aviso de recebimen

levantamento quantitativo de bovinos, notas fiscais e relação de notas fiscais 
avulsas (fls.04/77). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as
79/81): 

 
Que 
transferências de animais bovinos; que não omitiu saídas de animais 
bovinos; que sempre emitiu documentos fiscais referentes às 
entradas e saídas de anima
a diferença se dá na produção verificada no período.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

030/2015 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.153 

2012/6830/500327 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002049 

HERMES MARTINS DA COSTA JÚNIOR
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.427.168-6 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. LEVANTAMENTO QUANTITATI
BOVINOS. OMISSÃO DE ENTRADAS. FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. 

Prevalece a exigência fiscal quando restar provado nos autos, que 
houve descumprimento de obrigação de escrituração das notas fiscais de entrada

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/002049, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

a vestibular, referente a multa formai pela falta de registro de notas fiscais de 
no livro próprio. 

Foram anexados aos autos intimações, aviso de recebimen
levantamento quantitativo de bovinos, notas fiscais e relação de notas fiscais 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que foram apresentadas tão somente as notas fiscais referentes às 
transferências de animais bovinos; que não omitiu saídas de animais 
bovinos; que sempre emitiu documentos fiscais referentes às 
entradas e saídas de animais realizadas em suas propriedades; que 
a diferença se dá na produção verificada no período.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

HERMES MARTINS DA COSTA JÚNIOR 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE 
. FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. 

Prevalece a exigência fiscal quando restar provado nos autos, que 
ão das notas fiscais de entrada de 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

ro de notas fiscais de 

Foram anexados aos autos intimações, aviso de recebimento, 
levantamento quantitativo de bovinos, notas fiscais e relação de notas fiscais 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls.78), 
seguintes alegações (fls. 

foram apresentadas tão somente as notas fiscais referentes às 
transferências de animais bovinos; que não omitiu saídas de animais 
bovinos; que sempre emitiu documentos fiscais referentes às 

is realizadas em suas propriedades; que 
a diferença se dá na produção verificada no período. 
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O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 86) que em 

despacho (fls.87/88), fez correção no campo “estoque final” e anexou o 
levantamento quantitativo de bovinos – conclusão e resumo da movimentação do 
rebanho e inventário de gado (fls. 89/91). 

 
Reaberto o prazo para aditamento da inicial, a impugnante reitera os 

fundamentos da impugnação. 
 
A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls.99/101), aduz que: 
 

O contribuinte alega que foram apresentadas ao fisco somente as 
notas fiscais referentes às transferências de animais bovinos, 
contudo, as intimações às fls.04/05 solicitam todas as notas fiscais 
de entradas e saídas e os resumos da movimentação e inventario de 
gado dos exercícios de 2010 e 2011; que com base na 
documentação apresentada foi elaborado o levantamento 
quantitativo de bovinos; que se houve a emissão de documentos 
fiscais referentes às todas as entradas e saídas de animais 
realizados em sua propriedade, tais documentos deveriam ter sido 
apresentados à fiscalização para análise e elaboração do 
levantamento; que o autor do procedimento, em manifestação às 
fls.87/88, informa que o estoque final foi apurado mediante a 
contagem física de bovinos realizada no curral da fazenda e 
acompanhada pelo proprietário, em seu inteiro teor; que a produção 
ocorrida no período foi considerada pelo autuante, conforme planilha 
anexada às fls. 11, devendo prevalecer a autuação. 

 
Conhece da impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga 

procedente o auto de infração nº 2012/002049, conforme valor informado abaixo: 
 
Campo 4.11 - no valor de R$ 106.749,10 (cento e seis mil setecentos e 

quarenta e nove reais e dez centavos) mais acréscimos legais. 
 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 

Recurso Voluntário (fls. 104/111-A), tempestivamente, com as mesmas alegações 
em sede de impugnação. 

 
Instado a se manifestar, o representante da Fazenda Pública Estadual 

oferta parecer (fls.166 a 170) para manutenção da decisão de primeira instância.  
 
Em sessão realizada no dia 10 de dezembro 2013, decidiu o Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, converter o julgamento em 
diligência a pedido do conselheiro relator, para que o autor do lançamento comprove 
documentalmente o movimento das saídas referente ao ano de 2010 e informar o 
crédito utilizado para classificar o grupo a que pertence o contribuinte constante no 
campo próprio do auto de infração. 

 
Em manifestação às fls. 210/213 o autor do procedimento aduz que 

consubstanciado nos fatos supramencionados apurou-se a receita bruta auferida 
pela empresa impugnante no exercício de 2011, referente às saídas de animais 
bovinos realizadas por vendas, que totalizou a importância de R$ 483.441,60; que 
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com amparo na receita bruta anual de 2011, auferida pela recorrente, a presente 
autuação foi devidamente classificada no Grupo 3. 

 
Fez juntada do BIC, planilha demonstrativa de saídas de animais bovinos, 

notas fiscais de transferências remetidas, cópias de notas fiscais de transferências 
do ano de 2010; Planilha demonstrativa da receita bruta anual de 2011, relação de 
notas fiscais de saídas por vendas do ano de 2011 e cópia da nota fiscal de venda 
do ano de 2011. 

 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2012/002049, referente a multa formal pela 
falta de registro de notas fiscais de entrada no livro próprio. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

procedente, referido auto de infração, condenando a autuada ao pagamento do 
crédito tributário do campo 4.11 - no valor de R$ 106.749,10 (cento e seis mil 
setecentos e quarenta e nove reais e dez centavos). 

 
De acordo com a julgadora de primeira instância: 
 

Que o contribuinte alega que foram apresentadas ao fisco somente 
as notas fiscais referentes às transferências de animais bovinos, 
contudo, as intimações às fls.04/05 solicitam todas as notas fiscais 
de entradas e saídas e os resumos da movimentação e inventario de 
gado dos exercícios de 2010 e 2011; que com base na 
documentação apresentada foi elaborado o levantamento 
quantitativo de bovinos; que se houve a emissão de documentos 
fiscais referentes às todas as entradas e saídas de animais 
realizados em sua propriedade,tais documentos deveriam ter sido 
apresentados à fiscalização para análise e elaboração do 
levantamento; que o autor do procedimento, em manifestação às 
fls.87/88, informa que o estoque final foi apurado mediante a 
contagem física de bovinos realizada no curral da fazenda e 
acompanhada pelo proprietário, em seu inteiro teor; que a produção 
ocorrida no período foi considerada pelo autuante, conforme planilha 
anexada às fls. 11, devendo prevalecer a autuação. 
 

Denota-se que o contribuinte alega que foram apresentadas ao fisco 
apenas as notas fiscais referentes às transferências de animais bovinos. Ocorre que, 
como ficou comprovado nos autos, através de intimações às fls.04/05, foram 
solicitadas todas as notas fiscais de entradas e saídas e os resumos da 
movimentação e inventario de gado dos exercícios de 2010 e 2011. E com base 
nessa documentação apresentada o autuante elaborou o levantamento quantitativo 
de bovinos. 

 
Ao apresentar sua impugnação o contribuinte teve a oportunidade de 

trazer à baila, documentação solicitada pelo Fisco, mas não o fez.  
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Ora se houve a emissão de documentos fiscais referentes às todas as 
entradas e saídas de animais realizados em sua propriedade, tais documentos 
deveriam ter sido apresentados à fiscalização para análise e elaboração do 
levantamento, ou ainda deveriam ter sido juntados à impugnação.  

 
Neste conduto de exposição, insta trazer a colação o que dispõe o art. 45, 

inciso I, da Lei nº 1.288/01: 
 

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

 
Em relação ao estoque final, o autor do procedimento, em manifestação 

às fls. 87/88 informa que foi apurado mediante a contagem física de bovinos 
realizada no curral da fazenda e acompanhada pelo proprietário, em seu inteiro teor 
e que a produção ocorrida no período foi considerada pelo autuante, conforme 
planilha anexada às fls. 11. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

assim tem decidido: 
 

ACÓRDÃO Nº: 017/2013 – EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. 
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE BOVINOS. OMISSÃO DE 
SAÍDAS. FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. PROCEDENTE 
– É precedente o lançamento que exige multa formal pela falta de 
emissão de notas fiscais de saída de gado bovino. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou procedente, o auto de infração nº 2012/002049, condenando a autuada ao 
pagamento do crédito tributário abaixo: 

 
Campo 4.11 – no valor de R$ 106.749,10 (cento e seis mil, setecentos e 

quarenta e nove reais e dez centavos) mais os acréscimos legais. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

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

unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2012/002049 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 106.749,10 (cento e seis mil, 
setecentos e quarenta e nove reais e dez centavos), referente ao campo 4.11, mais 
os acréscimos legais. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, José Wagner Pio de Santana, 
Rui José Diel, Valcy Barboza Ribeiro e Ademar Andrade de Oliveira e o Procurador 
do Estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. Presidiu a sessão de 
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julgamento aos 21 dias do mês de novembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


