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ACÓRDÃO No:                 201/2017 
PROCESSO No:   2015/6260/500338 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.678 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2015/004651 
INTERESSADO:   LUIS FERNANDO MARTINS 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  29.414.068-9 
RECORRENTE:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

MULTA FORMAL. FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA.  
CERCEAMENTO A DEFESA. NULIDADE – É nula a reclamação tributária com base 
em utilização de Guia de Trânsito Animal – GTA, como único documento 
comprobatório de saída de bovinos sem a emissão de documento fiscal o que 
resulta em insegurança na formalização do crédito tributário, acarretando a nulidade 
do auto de infração, conforme prevê o art. 28, inciso II da Lei nº 1.288/01. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, através do auto de infração no 
2015/004651, exigindo multa formal no valor de R$ 6.876,18, pela omissão de 
saídas internas de mercadorias isentas de 20 (vinte) cabeças de bovinos, relativa ao 
exercício de 2012, constatado por meio do cruzamento de Guia de Trânsito Animal - 
GTA e relatório de notas fiscais avulsas emitidas. 

 
Foram anexados aos autos relação de GTA de saída de bovinos sem nota 

fiscal emitida, relatório de notas fiscais avulsas emitidas, (fls. 04/06). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por edital (fls. 10), não 
comparecendo ao processo, incorrendo em revelia. 

 
Encaminhado para revisão, o julgador emitiu Sentença Revisional 

Declaratória às fls. 15/17 decidindo pela improcedência do auto de infração com 
fundamento no fato de que o cruzamento do relatório de notas fiscais avulsas 
emitidas pode conter inconsistências, servindo apenas como mero indício da prática 
de operação e que o GTA não é documento fiscal e sim um documento de controle 
da ADAPEC. O Julgador Singular fundamentou ainda que, para comprovar a 
omissão de registros, omissão de vendas ou a saída de gado desacobertada de nota 
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fiscal seria necessário realizar o levantamento específico de gado demonstrando a 
movimentação de rebanho no período. 

 
Em razão da decisão desfavorável à Fazenda Pública, os autos foram 

remetidos à Representação Fazendária em reexame necessário, que se manifestou 
pela confirmação da decisão de primeira instância pela ausência de elemento 
material indispensável para que a reclamação pudesse ser exigível (fls. 18/19). 

 
Notificado da sentença e do parecer da REFAZ por edital (fls. 21), o 

sujeito passivo não se manifestou. 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO  
 

 
O autor do procedimento utilizou como base para a autuação a Guia de 

Transporte de Animal e o relatório de notas fiscais avulsas emitidas. Tais 
documentos servem apenas de indícios de que houve a saída de bovinos sem a 
emissão de documentos fiscais, mas não são documentos comprobatórios eficazes 
para o lançamento de crédito tributário. 

 
Para a apuração da efetiva omissão de saídas de gado bovino, 

necessário se faz a juntada da ficha de movimentação do produtor rural emitente e 
destinatário ou a elaboração do levantamento quantitativo da movimentação de 
rebanho, levando em consideração a evolução do rebanho, nascimento, morte e 
mudança de era, além dos documentos fiscais de entradas e saídas efetivamente 
emitidos e o inventário de gado apresentado anualmente pelo produtor rural. 

 
Desta forma, entendo que a constituição do crédito tributário com base 

apenas em GTA emitida pela ADAPEC e relatório de notas fiscais acarreta 
cerceamento de defesa e a consequente nulidade do lançamento, conforme 
determina o art. 28, inciso II da Lei no 1.288/01. 
 
 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da reclamação por cerceamento a 
defesa, tendo em vista erro do levantamento e falta dos documentos 
comprobatórios, arguida pela conselheira relatora e julgar extinto o processo sem 
análise de mérito. O representante fazendário João Alberto Barbosa Dias fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e pediu o refazimento dos trabalhos 
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de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Denise Baiochi Alves, Osmar Defante, Ricardo Shiniti 
Konya, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno e 
Josimar Júnior de Oliveira Pereira. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e 
quatro dias do mês de outubro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas – Tocantins, aos quatorze dias do mês de novembro de 2017. 
 
 
 

SUZANO LINO MARQUES 
Presidente 

 
 
 

DENISE BAIOCHI ALVES 
Conselheira Relatora Suplente 


