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ACÓRDÃO No 

 
093/2016 

PROCESSO No: 2014/6860/500446 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/000601 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.271 
RECORRENTE: COOP. DOS PROD. DE CARNE E DERIVADOS DE 

GURUPI 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.406.646-2 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. GADO BOVINO APREENDIDO NO 
TRÂNSITO POR DIVERGÊNCIAS ENTRE AS GUIAS DE TRANSPORTE ANIMAL – 
GTAs E A RESPECTIVA NOTA FISCAL. NULIDADE. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO 
DO RESPONSÁVEL E PRECÁRIO AMPARO LEGAL. Cominação imputada ao 
sujeito passivo como destinatário e suposto responsável pelos fatos ensejadores da 
inidoneidade apontada para os quais não concorreu diretamente, devendo ser 
alcançada a pessoa detentora da posse da mercadoria apreendida em trânsito. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2014/000601, para reclamar do contribuinte acima qualificado o ICMS 
por transportar gado bovino destinado ao abate em situação fiscal irregular, ou seja, 
com documento fiscal inidôneo. 

 
Anexaram-se aos autos o processo nº 2011/7020/510021, referente ao 

Termo de Apreensão nº 023701, de 13/12/2011. 
 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal e, 

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

 
“O auto de infração é nulo de pleno direito porque não obedece ao 
estabelecido no art. 35 da Lei nº 1.288/01; que a NF foi emitida no 
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Estado do Pará e que o fisco a considerou inidônea com base na lei 
do Tocantins; que o auditor não juntou prova de que a mercadoria 
objeto da operação não corresponde a especificada no documento 
fiscal”. 

 
Em sentença de fls. 15/19 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; que impugnante alega a 
não observância às normas do art. 35, da Lei nº 1.288/01, mas não 
especifica precisamente qual de seus incisos deixou de ser 
observado. Alega falta de provas de que a mercadoria objeto da 
operação não corresponde à especificada nos documentos.  
 
“A alegação de nulidade não deve prosperar, pois o processo 
administrativo cumpre na íntegra os requisitos do art. 35 da Lei nº 
1.288/2011 e suas alterações. Os documentos probatórios e o 
processo de origem, referente ao Termos de Apreensão encontram-
se anexo e o sujeito passivo não produz provas em contrário. 
 
Logo, com base na legislação supramencionada, entendo que a 
reclamação tributária é procedente, vez que se trata de transporte de 
mercadoria transportada em situação fiscal irregular, ou seja, 
acobertada por documentação fiscal inidônea, emitida no estado do 
Pará com 45 cabeças de gado bovino para engorda, havendo 
divergência na quantidade e na descrição da mercadoria, inclusive 
nas GTAs de nº 654366 e 654369. 

 
Colacionou a legislação de regência, conheceu da impugnação, negou-

lhe provimento e julgou procedente o auto de infração nº 2014/000601 
CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do valor tal como lançado na inicial, 
mais acréscimos legais. 
 

Irresignado, o sujeito passivo oferta Recurso Voluntário, tempestivo e 
legítimo (fls. 22/28), em que repisa seus argumentos iniciais. 

 
Em manifestação de fls. 31/32 o Representante Fazendário pede a 

nulidade do feito por entender que há erro na identificação do sujeito passivo. Que o 
responsável solidário é o transportador tocantinense em relação à mercadoria com 
documentação inidônea e não o destinatário que não a recebeu. 

 
É o relatório. 
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VOTO 
 
 

Têm-se a exigência de imposto motivada, conforme Termos de 
Apreensão apensos, pelo transporte de gado bovino destinado ao abate em situação 
fiscal irregular, ou seja, com documento fiscal considerado inidôneo, por 
divergências entre os GTAs e a respectiva nota fiscal. 

 
O sujeito passivo disse que a NF foi emitida no Estado do Pará e que o 

fisco a considerou inidônea com base na lei do Tocantins; que o auditor não juntou 
prova de que as mercadorias objeto da operação não correspondem as 
especificadas no documento fiscal; que a divergência entre a Guia de Transporte 
Animal – GTA e a Nota Fiscal não basta para dizer qual dos documentos é o correto 
e que a legislação do Tocantins não prevê tal fato como passível de inidoneidade; 
que não guarda responsabilidade passiva com a exigência nem com a emissão da 
Nota Fiscal e do GTA que acobertaram o trânsito. 

 
O sentenciante disse entender que a reclamação tributária é procedente, 

vez que se trata de transporte de mercadoria transportada em situação fiscal 
irregular, ou seja, acobertada por documentação fiscal inidônea, emitida no estado 
do Pará com 45 cabeças de gado bovino para engorda, havendo divergência na 
quantidade e na descrição da mercadoria, inclusive nas GTAs de nº 654366 e 
654369. 

 
Fato é que na nota fiscal constam 45 reses enquanto os GTAs descritos 

nos Termos de Apreensão quantificam 40. (20 e, 20). 
 
A GTA é um documento oficial e federal, instituído pelo Ministério da 

Agricultura pelo Decreto nº 5.741 de 30 de março de 2006, de emissão obrigatória 
tanto para o trânsito intra-estadual como interestadual de animais, independente da 
finalidade. Ela permite aos serviços de defesa agropecuária acompanharem a 
movimentação de animais, evitando assim a introdução de doenças que possam pôr 
em risco a população ou causar prejuízos aos produtores. 

 
Evidencia-se que a ação fiscal palmilhou pelo conceito de inidoneidade da 

nota fiscal que acobertou as mercadorias. 
 
Nesta acepção, tipificou-se a ocorrência no Art. 44, inciso III, da lei 

1.287/01, in verbis: 
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Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
(...) 
III – emitir com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação... 
 

Enquadrou-se a reclamação no Art. 43, inciso VIII, da Lei 1.287/01, in 
verbis:  

Art. 43. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que: 

(...); 

IV – especifique mercadoria ou descreva serviço não correspondente 
ao que for objeto da operação ou prestação; 

V – consigne valor, quantidade, espécie, origem ou destino diferente 
nas suas respectivas vias; 

§ 1o Considera-se também inidôneo o documento fiscal que, 
comprovadamente, já tenha surtido os efeitos fiscais próprios, bem 
como os que estejam desacompanhados de documento de controle, 
quando exigido pela legislação tributária, e aqueles que se 
encontrem com prazo de validade vencido. 

Com esta fundamentação tem-se um norte que prisma pela fidedignidade 
e pela inidoneidade dos documentos emitidos para acobertarem as operações. 

 
Estes tipos tributários devem ser entendidos diante de um conjunto de 

indícios capazes de conduzir à presunção de que o fato gerador ocorreu ou vai 
ocorrer no local em que se verificam irregularidades. Se elementos informativos em 
documentos fiscais que acobertam operações não puderem ser confirmados, 
caracterizada está a inidoneidade e/ou infidedignidade dos mesmos, com a 
consequente presunção de ocorrência do fato gerador.  

 
A legislação do ICMS, para estabelecer a sujeição passiva conceitua 

contribuinte, fato gerador, operações, estabelecimento e define quem tem 
responsabilidade (pessoal e solidária) com os negócios jurídicos que se subsumem, 
simultaneamente, aos critérios da Regra-Matriz de Incidência do ICMS.  
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Os documentos ensejadores da apreensão de mercadorias e da presente 
autuação não foram emitidos pelo contribuinte. Logo, este não descumpriu o 
precitado art. 44. 

 
Têm-se a ocorrência do fato gerador do ICMS na presença concomitante 

dos seguintes eventos (Regra-Matriz de Incidência): norma  (previsão legal) + 
critério material  (fato) + critério espacial  (local) + critério temporal  (momento). 

 
A sujeição passiva deve ser entendida no conjunto destes conceitos, tanto 

para o cumprimento da obrigação principal quanto da acessória. 
 
Administração Pública e administrados têm o dever de obediência às 

normas jurídicas. A administração Pública aplicando-as ou a elas se submetendo e, 
os administrados, via de regra, a elas se subordinando. Por conseguinte, o princípio 
da legalidade não admite a criação e/ou construção de fatos geradores que não 
estejam previstos na lei tributária, como também, não admite a desoneração fiscal 
não prevista em lei. 

 
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. 

 
Quanto ao alcance das normas a lei 1.287/01 define: 

Subseção I - Das Infrações 

Art. 46. Constitui infração toda ação ou omissão do contribuinte, 
responsável ou intermediário de negócios que importe em 
inobservância de normas tributárias, especialmente das contidas nos 
arts. 44 e 45. 

§ 1o Quem, de qualquer modo, concorra para a infração por ela se 
responsabiliza, na medida da sua participação. 

§ 2o A responsabilidade por infração às normas do ICMS independe 
da intenção do contribuinte, responsável ou intermediário de 
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negócios, e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da ação 
ou omissão. 

Na regra geral do contraditório, o ônus da prova é daquele que alega o 
fato, permitindo que o direito presuma e determine o significado do silêncio das 
partes. Na constituição da “verdade formal” (para o Direito) o ônus da prova inverte-
se como expediente de outorga de sentido ao silêncio. Portanto, o silêncio de quem 
alegou passa a significar, normativamente, que o fato não ocorreu ou que o alegante 
não pode prová-lo. Por outro lado, se o autor prova o fato, o silêncio do acusado 
passa a significar a veracidade do fato provado. 

 
Tudo leva a crer que, efetivamente, as mercadorias apreendidas foram 

destinadas ao sujeito passivo, que as assumiu em Contrato de Depósito Voluntário – 
CDV. Mesmo assim, há de se reconhecer plausibilidade quando diz que não guarda 
responsabilidade passiva com a exigência do imposto nem com a emissão da Nota 
Fiscal, nem com as GTAs que acobertaram o trânsito. 
 

Embora seja a GTA mais um parâmetro de controle e possa servir de 
indício, seu valor para efeitos da aplicação do conceito de inidoneidadeà notas 
fiscais não está contemplado na legislação. É como disse o causídico: como saber 
qual é o correto? 

 
Ou seja, ainda que a GTA acoberte para fins sanitários, por si só, ela não 

serve para tornar sem efeito um documento fiscal. Eventual divergência documental 
com carga física de mercadorias deve ser atestada mediante Termo de Conferência 
de Carga. 

 
Aplicada a inidoneidade, é como se a mercadoria estivesse 

desacobertada de nota fiscal e seu responsável é o detentor da posse e/ou, o 
transportador. Diz a lei 1.287/01: 

Subseção III - Da Responsabilidade Solidária 

Art. 11. É responsável pelo pagamento do ICMS, solidariamente com 
o contribuinte ou com a pessoa que o substitua; 

I – o transportador, em relação: 

a) à mercadoria que despachar, redespachar ou transportar sem 
documentação fiscal regulamentar ou com documentação inidônea; 
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De todo o exposto e, nos termos do art. 28, inciso III, da Lei 1.288/01, 
entendemos que a pessoa autuada não concorreu diretamente para com os fatos 
ensejadores da inidoneidade apontada, devendo ser alcançada a pessoa detentora 
da posse da mercadoria apreendida em trânsito. Vejamos: 

 
“Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
(...); 
 
III – por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária, nos casos de formalização do crédito tributário. 
 

Desta forma, imprecisas as circunstâncias entre os fatos e o destinatário, 
deixo de apreciar o mérito, razão pela qual, pugno pela NULIDADE do feito a fim de 
afastar do sujeito passivo a exigência do auto de infração nº 2014/000601. 
 

É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, por unanimidade, em recurso voluntário, reformar a decisão de primeira 
instância, para julgar nulo o auto de infração 2014/000600 por erro de identificação 
do sujeito passivo, arguida pelo conselheiro relator e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. Os senhores Aldecimar Esperandio e Hyun Suk Lee fizeram 
sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública Estadual, respectivamente. O 
representante fazendário sugere o refazimento dos trabalhos de auditoria conforme 
prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Felipe Falcão de Lima, Rui José Diel, Ademar Andrade de Oliveira, Regina Alves 
Pinto, Osmar Defante e Wagner Garcia de Souza. Presidiu a sessão de julgamento 
aos dezenove dias do mês de julho de 2016, o conselheiro João Alberto Barbosa 
Dias. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos cinco dias do mês setembro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
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Presidente 
 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 

 
 


