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ACÓRDÃO No: 112/2016 
PROCESSO No: 2015/7020/500154 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.557 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/003712 
INTERESSADO:  AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRENTE: 

29.406.801-5 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
 
EMENTA 
 
 

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL. PROCEDENTE E 
EXTINTO PELO PAGAMENTO. DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS – 
DIF. A não entrega ou a sua entrega com omissão de informações implica em 
sanção por descumprimento de obrigação acessória. 
 

ICMS. MULTA FORMAL. LEVANTAMENTO ESPECÍFICO. É nulo o auto 
de infração que tem como base levantamento impróprio e com erros, por não 
considerar a evolução do rebanho bovino. 

 
 OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ICMS. IMPROCEDENTE. A análise 

financeira em estabelecimento filial resta prejudicada quando o estabelecimento 
matriz mantém escrita contábil consolidada. Inapropriado o levantamento 
financeiro utilizado para lançar crédito tributário sob a premissa da omissão de 
saídas por receitas inferiores às despesas. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2015/003712, para reclamar do contribuinte acima qualificado o 
ICMS e multas formais com base em diversos tipos de levantamentos em que se 
verificou omissão de entradas e de saídas de gado bovino no exercício de 2014, 
no total de R$ 1.628.955,60. 

 
No campo 4, exige-se multa formal pela não apresentação do DIF, ano 

base de 2014; no campo 5, multa formal por omissão de entrada de bovinos em 
levantamento específico; no campo 6, a exigência de ICMS sobre a saída de 
mercadorias; no campo 7, o ICMS por presunção de omissão de vendas em 
análise financeira e, no campo 8, multa formal por omissão de saídas de 
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mercadorias constatada em análise comparativa entre registros e documentos 
emitidos. 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal e, 

tempestivamente e em conformidade à legislação, apresentou impugnação e 
documentos com as seguintes alegações: 

 
Não houve a ocorrência de omissão de entradas indicada no campo 
5.1. A impugnante não realizou nenhuma aquisição interna ou 
interestadual de gado sem a respectiva emissão das notas fiscais. 
O autuante não considerou os nascimentos, a evolução do rebanho, 
como a mudança de era, cria, recria e engorda; 
 
Não houve a falta de recolhimento do ICMS indicada no campo 6.1. 
O autuante inverteu a natureza da operação de alguns documentos 
fiscais alterando “entrada” por “saída” de animais, bem como, não 
atentou para a evolução do rebanho; 

 
Não houve a omissão de vendas de mercadorias indicada no 
campo 7.1, constatada por meio do Levantamento Financeiro. A 
empresa tem sua matriz no Estado do Ceará e grande parte dos 
pagamentos são feitos pela matriz. Prova disso são os livros 
contábeis e comprovantes de pagamentos da impugnante. 
 
Não houve a omissão de vendas de mercadorias indicada no 
campo 7.1. Houve sim, um inaceitável equívoco por parte do 
autuante, vez que incluiu no levantamento fiscal, como saídas de 
mercadorias, o valor de notas fiscais de entradas e devoluções. 

 
 

A impugnante juntou aos autos os documentos de fls. 330/331 
indicando o recolhimento da reclamação tributária relativa ao campo 4. 

 
Em sentença de fls. 333/338o julgador de primeira instância aduz que: 
 

A intimação é válida, a impugnação tempestiva e apresentada nos 
termos do art. 20, caput, da Lei 1.288/2001; o autuante possui 
capacidade ativa para a constituição do crédito tributário; 
 
O auto de infração se refere à diversas reclamações como multa 
formal por não entrega de DIF (campo 4); multa formal por 
omissão de entrada de bovinos (campo 5), a exigência de ICMS 
sobre saída de mercadorias (campo 6),o ICMS sobre omissão de 
vendas (campo 7) e, multa formal por omissão de saídas de 
mercadorias (campo 8); 
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O auto de infração tem várias reclamações tributárias relativas à 
imputação de multas formais e exigências de ICMS apuradas por 
diversos tipos de levantamentos fiscais, o que é vedado pela 
legislação; 
 
Assim, entendo que está caracterizada a nulidade do auto de 
infração, em razão de ter sido lavrado em desacordo com os 
requisitos estabelecidos na legislação tributária, uma vez que, num 
só instrumento, constam cinco reclamações apuradas em quatro 
diferentes tipos de levantamentos fiscais. 

 
Colacionou a legislação de regência e Acórdãos do COCRE/TO para 

assentar sua decisão pela NULIDADE do auto de infração nº 2015/003712. 
 

Em manifestação de fls. 339/340 o Representante Fazendário sustenta 
que a decisão pela nulidade não foi a mais apropriada, vez que se constata que o 
contribuinte já quitou a reclamação do campo 4.1; que os contextos 5.1 e 6.1 
derivam do mesmo levantamento (específico); que em relação ao contexto 7.1 é 
inadequado o uso do levantamento financeiro, vez que a autuada é filial e sua 
matriz, detentora de escrita contábil, conforme fazem provas as cópias do livro 
Razão em anexo. 

 
Pediu a reforma da decisão para que se aprecie o mérito. 
 
Notificado da Sentença de Primeira Instância e do parecer do REFAZ o 

sujeito passivo compareceu aos autos para pedir seja mantida a decisão singular. 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
Vistos, analisados e discutidos. Em cinco lançamentos, lastreados por 

diversos tipos de levantamentos, os autos encartam reclamações de multas e de 
ICMS por omissão de entradas e de saídas de gado bovino no exercício de 2014. 

 
O julgador disse que o auto de infração tem várias reclamações 

tributárias relativas à imputação de multas formais e exigências de ICMS apuradas 
por diversos tipos de levantamentos fiscais, o que é vedado pela legislação; que 
está caracterizada a nulidade do auto de infração, em razão de ter sido lavrado em 
desacordo com os requisitos estabelecidos na legislação tributária, uma vez que, 
num só instrumento, constam cinco reclamações apuradas em quatro diferentes 
tipos de levantamentos fiscais e assentou a nulidade para o auto de infração. 
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No campo 4, exige-se a multa formal de R$ 1.100,00 pela não 

apresentação de DIF, ano base de 2014.  
 
Em relação ao campo 4 houve o pagamento pelo sujeito passivo antes 

da sentença singular. Portanto, reclamação extinta pelo pagamento, conforme 
DARE de fls. 331. 

 
No campo 5, multa formal por omissão de entradas de mercadorias com 

base em levantamento específico de mercadorias. 
 
A defesa disse que não houve a ocorrência de omissão de entradas 

indicada no campo 5.1; que não realizou nenhuma aquisição interna ou 
interestadual de gado sem a respectiva emissão das notas fiscais; que oautuante 
não considerou os nascimentos, a evolução do rebanho, como a mudança de era, 
cria, recria e engorda; 
 

No campo 6, exige-se o ICMS por omissão de saídas de bovinos com 
base em levantamento específico de mercadorias. 

 
CAMPOS 5 e 6: 
 
Os campos 5 e 6, vistos em conjunto, apontam sinais invertidos, 

antagônicos entre si, porquanto apuram pelo mesmo levantamento, para o mesmo 
período, omissão de entradas e de saídas em relação às mesmas mercadorias. 

 
As reclamações são de multa formal e ICMS e têm por base o 

levantamento específico da conta mercadorias em que se verificou omissão de 
entrada de gado bovino e omissão de saídas, conforme quantificado na descrição 
dos respectivos contextos. 
 

Em obediência ao princípio contábil da Continuidade os saldos 
contábeis das contas de resultado são contínuos/cumulativos e se movimentam, 
para mais ou para menos, conforme os fatos econômicos. A conta mercadorias é 
conta de resultado. 

 
Por essa razão, os saldos dessa conta se comunicam entre si de um 

exercício para o outro. Eventual inconsistência nos registros da movimentação ou 
dos estoques (inicial/final) de um período terá repercussão nos registros de 
períodos sucessivos. Ou seja, a omissão de entradas de 2013, por exemplo, 
estará contida em eventual omissão de entradas de 2014. 
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O Levantamento Específico de Mercadorias busca identificar a omissão 
de entradas ou de saídas. Feito em relação ao mesmo período, por períodos 
sucessivos e, com as mesmas mercadorias pode levar à sobreposição de 
diferenças ou indicar sinais invertidos. 

 
O gado bovino é mercadoria que transmuda em função da faixa etária 

(mudança de era): de bezerros (as) para novilhos (as), de novilhos (as) para bois 
ou vacas. 

 
No presente caso o autuante lançou créditos tributários, ora por 

omissão de entradas, ora por omissão de saídas, com base nos mesmos 
levantamentos para quatro exercícios subsequentes (2011 à 2014). 

 
Essa situação analisada em conjunto causa perplexidade. Têm se em 

2014, por exemplo, omissão de entradas para novilhos e garrotes (campo 5), o 
que significa dizer que houvera saídas em quantidades superiores às entradas 
e/ou ao estoque existente. Ainda em 2014, para as mesmas categorias, têm-se 
omissão de saídas, conforme campo 6. 
 

No campo 7, o ICMS por presunção de omissão de vendas em análise 
financeira. 

 
No campo 8, multa formal por omissão de saídas de mercadorias 

(registros a menor) com base em levantamento comparativo das saídas 
registradas com documentário emitido – CSRDE. 

 
CAMPO 7: 
 
O sujeito passivo disse que não houve a omissão de vendas de 

mercadorias indicada no campo 7.1, constatada por meio do Levantamento 
Financeiro; que a empresa tem sua matriz no Estado do Ceará e grande parte dos 
pagamentos são feitos pela matriz, sendo prova disso os livros contábeis e 
comprovantes de pagamentos da impugnante;  
 

No que tange ao campo 7, razão assiste ao sujeito passivo. A análise 
financeira em estabelecimento filial resta prejudicada quando o estabelecimento 
matriz mantém escrita contábil consolidada. Filiais não precisam comprovar 
equilíbrio autônomo entre receitas e despesas. Podem ser mantidas às expensas 
da matriz. Portanto, o levantamento financeiro utilizado é inapropriado para lançar 
crédito tributário sob a premissa da omissão de saídas por receitas inferiores às 
despesas. Lançamento Improcedente. 

 
CAMPO 8: 
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Insta ressaltar que o autuante repetiu todos os seus levantamentos para 

quatro exercícios consecutivos, gerando 05 (cinco) lançamentos em cada, ao total 
de 20 lançamentos encartados nos processos de nºs 2015/7020/500151; 
2015/7020/500152; 2015/7020/500153; e 2015/7020/500154. 

 
A possibilidade de sobreposição de exigências ou a indicação de 

diferenças com sinais invertidos, nesse caso, é altíssima, tal como na análise 
acima em relação aos campos 5 e 6. 
 

Diante do exposto, forçoso concluir que a forma escolhida pela auditoria 
para apurar diferenças na movimentação do gado bovino é, no mínimo, temerária, 
gerando incerteza na apuração do quantum das reclamações lastreadas em 
omissões de entrada e de saídas. Diz a Lei 1.288/01: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
  
I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...); 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 

 
Desta forma, pugno pela reforma da decisão singular que assentou a 

nulidade para declarar procedente e extinto pelo pagamento o campo 4.11. 
Declarar NULOS os campos 5.11, 6.11 e 8.11 e, IMPROCEDENTE o campo 7.11. 

 
É o voto. 
 
 

DECISÃO 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão 
de primeira instância, para julgar procedente em parte a reclamação tributária 
constante do auto de infração no 2015/003712 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), mais os 
acréscimos legais e extinto pelo pagamento conforme DARE de fls. 331 ; e 
julgar nulos os valores de R$ 916.843,41 (novecentos e dezesseis mil, oitocentos 
e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), R$ 101.789,85 (cento e um mil, 
setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), R$ 32.856,33 (trinta 
e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), referentes 
os campos 5.11, 6.11 e 8.11 e extintos os processos sem julgamento de mérito; e 
julgar improcedente o valor R$ 576.366,01 (quinhentos e setenta e seis mil, 
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trezentos e sessenta e seis reais e um centavo), referente o campo 7.11. O 
representante fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo, fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui 
José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias,Osmar Defante, José 
Wagner Pio de Santana e Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de 
julgamento aos trinta e um dias do mês de agosto de 2016, o conselheiro Suzano 
Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos treze dias do mês de outubro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

 
Rui José Diel 

Conselheiro relator 
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