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ACÓRDÃO No: 151/2016 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.348 
PROCESSO No: 2014/6890/500132 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/002326 
RECORRENTE: JOEL CIRILO BORGES 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.433.324-0 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE SAÍDAS DE 
MERCADORIAS TRIBUTADAS. MULTA FORMAL. PROCEDÊNCIA. É procedente o 
lançamento do crédito tributário que exige multa formal por omissão de saídas de 
mercadorias tributadas constatada em Levantamento Quantitativo de Bovinos. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2014/002326, para reclamar do contribuinte acima qualificado a multa 
formal por omissão de saídas de bovinos, conforme constatado em levantamento 
específico para o exercício de 2012. 

 
Anexaram-se aos autos a 1ª intimação, a 2ª intimação, o levantamento 

quantitativo de bovinos, o Resumo de Movimentação de Rebanho Inventário de 
Gado, relação de notas fiscais de saídas, relação de notas fiscais de transferências 
recebidas, Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica – DANFES e notas 
fiscais avulsas (fls. 04/22). 

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

tempestivamente e em conformidade à legislação, apresentou impugnação com os 
seguintes argumentos: 
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A empresa não comprou estas mercadorias deste fornecedor; tiraram 
notas fiscais eletrônicas em nome da empresa; a função do fisco é 
orientar o contribuinte e não aplicar multa no escuro; há cerceamento 
ao direito de defesa por tratar-se de mera presunção do ilícito; o 
excessivo valor da autuação é suficiente para inviabilizar a vida 
financeira da empresa. 

 
Em sentença de fls. 31/35 o 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; 
 
A tipificação das infrações está correta e não fere nenhum preceito 
constitucional. Todas as obrigações e vedações impostas aos 
contribuintes do ICMS estão previstas na legislação estadual. 
 
Alegar que não comprou as mercadorias e que tiraram notas fiscais 
em seu nome não procede, tendo em vista que a responsabilidade 
continua sendo da empresa,cabendo a ela procurar identificar se 
alguém utilizou indevidamente a sua inscrição e solicitar a reparação 
dos danos causados. 
 
Ao auditor fiscal cabe, no exercício de suas funções, verificar se o 
contribuinte cumpriu com o que determina a legislação e, ao 
identificar ilícitos, lhe compete aplicar as sanções cabíveis. 
 
Neste caso, o autuante identificou omissões de saídas em 
levantamento quantitativo de gado, o que comprova que o sujeito 
passivo descumpriu alegislação tributária ao não registrar suas 
saídas. Por isso, é legítima a exigência tributária 

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

julgar PROCEDENTE o auto de infração nº 2014/002326 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do valor tal como lançado na inicial. 

 
Em manifestação de fls. 44/46 o Representante Fazendário pediu seja 

confirmada a decisão singular. 
 

Notificado da Sentença de Primeira Instância e do parecer do REFAZ o 
sujeito passivo não mais compareceu aos autos. 
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É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos. A reclamação é de multa formal por 

omissão de saídas de gado bovino no exercício de 2012. 
 

A reclamação tem por base o levantamento específico da conta 
mercadorias em que se verificou omissão de saídas de gado bovino, conforme 
quantificado na descrição do contexto. 
 

A impugnante disse que não comprou estas mercadorias deste fornecedor 
e que tiraram notas fiscais eletrônicas em seu nome. 

 
Ora, esse argumento não se correlaciona com os fatos. A exigência é por 

omissão de saídas e não ausência de registro de entradas. 
 
É como disse o nobre julgador: “Neste caso, o autuante identificou 

omissões de saídas em levantamento quantitativo de gado, o que comprova que o 
sujeito passivo descumpriu a legislação tributária ao não registrar suas saídas. Por 
isso, é legítima a exigência tributária”. 
 

O fato gerador, num primeiro momento, é aquela situação prevista na lei, 
por força do princípio da estrita legalidade. A situação descrita na lei, de per si, é 
suficiente para dar azo à obrigação tributária, não necessitando de nenhum outro 
evento para criar a obrigação de dar. 
 

O que importa é a ocorrência daquele ato previsto na norma e que é 
suficiente para fazer nascer a obrigação tributária. Se verificada a existência dos 
pressupostos legais deve haver a total subsunção do fato ocorrido à hipotética 
previsão da lei. 
 

Dessa forma, pugnamos pela manutenção da decisão singular a fim de 
julgar PROCEDENTE o auto de infração nº 2014/002326 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do valor tal como lançado na inicial. 

 
É o voto. 
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DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, 
arguida pela Recorrente. 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 
2014/002326 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 3.101,48 (três mil, cento e um reais e quarenta e oito centavos), 
referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O representante fazendário 
Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias, José 
Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira e Rui José Diel. Presidiu a 
sessão de julgamento aos dezenove dias do mês de agosto de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quinze dias do mês de dezembro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Felipe Falcão de Lima 
Conselheiro relator 

 
 
 

      Rui José Diel 
Conselheiro Autor do Acórdão 
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