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ACÓRDÃO No: 

 
219/2017 

PROCESSO No: 2012/6940/500020 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000088 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.409 
RECORRENTE:  ERISMARCOS FERREIRA BARBOSA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.417.302-1 
RECORRIDA:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 
 

MULTA FORMAL. OMISSÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE GADO BOVINO.  
CERCEAMENTO A DEFESA. NULIDADE - É nula a reclamação tributária quando as 
infrações não são descritas com clareza e precisão e os levantamentos contém erros, 
caracterizando em ambos os casos o cerceamento a defesa. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração no 2012/000088, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inicial, referente às exigências de multa formal devido falta de emissão de 
documentação fiscal referente à movimentação de bovinos, durante o período de 
01/01/2010 a 31/12/2010, constatada através do Levantamento Quantitativo de 
Bovinos- Conclusão. 

 
Foi juntado aos autos o demonstrativo acima nominado, como o Resumo 

de Movimentação de Rebanhos e Inventário de Gado, Relação de Notas Fiscais de 
Entradas (RNFE), Relação de Notas Fiscais de Transferências Recebidas 
(RNFTRB), Relação de Notas Fiscais de Transferências Remetidas (RNFTRM), 
cópias das notas fiscais de Entradas relativas ao período, cópias das notas fiscais 
de saídas do período e Relação de Notas Fiscais Avulsas- saídas e entradas 
(Relatório emitido pela Sefaz/TO).  

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta e para 

no prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação e 
compareceu ao feito apresentando impugnação e documentos de fls. 20/30, com as 
seguintes alegações: 

 
 Alega cerceamento de direito de defesa, enfatizando que a descrição da 

infração no contexto é obscura, pois não define o documento fiscal, se notas fiscais, 
CTRC, DARE de ICMS transporte. Alega ainda que no contexto- campo 4.1, o 
agente autuante, descreve o Levantamento, como Levantamento quantitativo de 
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Bovino e no campo 4.3, descreve como “outros”; coloca sob suspeição a 
competência legal, do autor do procedimento, alegando que o mesmo é AFRE III, e 
só tem competência para autuação até o limite de R$ 1.800.000,00, e que sua 
receita anual bruta auferida, ultrapassa este limite; coloca em evidencia, a evolução 
do rebanho, em relação aos nascimentos, as mudanças de era, morte e consumos, 
e como o agente do fisco conseguiu esta proeza de numerar tal evolução; alega 
ainda que o levantamento que deveria ser usado é o Levantamento Comparativo 
das Saídas Registradas com o Documentário Emitido, e não outro levantamento e 
que para o bovino, o levantamento deveria constar o resumo da movimentação, 
inventário, trancamento, mudança de era e perdas; solicita a improcedência da 
autuação. 

 
 O julgador de primeira instância por meio de despacho remeteu o 

processo ao autor do lançamento para se manifestar quanto às alegações do sujeito 
passivo.  

 
 Em sua manifestação o mesmo alega que em, conformidade com o 

disposto no Anexo Único da Portaria SEFAZ/TO 801/2009, quando realizado o 
trabalho de auditoria em estabelecimento de produtor agropecuário, deverá ser 
usado o levantamento próprio e quando constatado possíveis diferenças, por tratar-
se de mercadorias isentas (operações internas com animais bovinos), deverão ser 
usados os dispositivos elencados, ou seja, Art. 44, inciso III e Art. 45, inciso III 
ambos da Lei 1287/01, e a penalidade é o Art. 50, inciso III, alínea b da Lei 1287/01, 
em vista que o contribuinte é pessoa física, portanto não optante pelo regime de 
escrituração. 

 
No que tange a receita bruta anual de competência legal do autor do 

procedimento, a mesma anexa ás fls. 33 dos presentes autos, documentação que 
comprova que o valor da receita auferida pelo contribuinte, no exercício de 2009, foi 
num total de R$ 315.318,00, possibilitando-lhe como AFRE III, competência legal 
para constituição do crédito tributário. 

 
Quanto à alegação do defendente, sobre qual a documentação usada, 

alega o autor do procedimento, que o documento que acoberta a mercadoria em 
qualquer operação, sempre será a nota fiscal, sendo descabidas as pretensões do 
sujeito de confundir os julgadores com tal questionamento, cabendo ainda 
mencionar que o Levantamento Fiscal em referencia foi elaborado em seu inteiro 
teor com amparo nas notas fiscais de entradas e de saídas, portanto corrobora que 
não houve de modo algum cerceamento de defesa, por estar bem claro a pretensão 
e os demonstrativos apresentados junto com o auto lavrado. 

 
Alega ainda, que não prospera o questionamento sobre as eras e perdas 

dos bovinos, pois o levantamento foi efetuado em ano cível fechado, e não houve 
trancamento de estoque, sendo que os dados e informações foram apresentados 
pelo próprio contribuinte através da entrega do Resumo de Movimentação do 
Rebanho e Inventário de Gado (fls.7 á 08). 



                            Publicado no Diário Oficial de no 5.004, de 05 de dezembro de 2017 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Contencioso Administrativo-Tributário 
 

Pag  3/5 
 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 
  Quanto ao questionamento sobre o formulário a ser usado, declara, que 

não existe uma obrigatoriedade do uso de um determinado Levantamento, que os 
mesmo não são determinativos ou taxativos, que o auditor poderá criar outros tipos 
de layout de levantamento não ficando engessado a um padrão. 
 

Em sentença prolatada, o julgador de primeira instância decide pela 
procedência do auto de infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário, com base no fato de que a Fazenda Pública Estadual, em um 
Levantamento sério e matemático, constatou diferenças nas entradas e saídas de 
bovinos em seu rebanho, dos quais não foram emitidos as suas respectivas notas 
fiscais, e, portanto como dever de oficio, foi lavrado o presente auto de infração 
dentro da legalidade e no parâmetro da legislação tributária Tocantinense e que o 
contribuinte, em sua defesa, não trouxe nenhuma prova que ilidisse o feito, desta 
forma, estando presentes no auto de infração todos os requisitos e pressupostos 
necessários à sua formalização, conclui-se que a exigência fiscal está correta. 

 
O Sujeito passivo foi notificado da decisão de primeira instância 

apresentando recurso voluntário fls.(78/86), alegando que a descrição da infração é 
obscura e confusa, dificultando a defesa do requerente; que para a validade do 
lançamento se faz necessário todos os requisitos previstos no art. 35 da Lei nº 
1.288/01; que no mesmo auto ele realiza lançamentos tendo como lastro omissões 
de entrada e de saída, prejudicando sua defesa. 

 
Por sua vez a Representação Fazendária recomenda a manutenção da 

decisão de primeira instância para julgar procedente o auto de infração e o processo 
retorna para julgamento (fls. 88/90). 

 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 

 
 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

inicial trata-se de multa formal pela omissão de entradas e de saídas de gado 
bovino, no exercício de 2010. 

 
O autor do procedimento efetuou o levantamento quantitativo de gado 

bovino, apurando omissões de entradas e de saídas. Entretanto, efetuou o 
lançamento em um só contexto, cobrando multa formal por descumprimento de 
obrigação acessória pelas duas omissões, sem separação das mesmas. 

 
Além disso, nos termos da legislação tributária, somente há que se exigir 

multa formal por omissão de saídas, considerando a falta de emissão de notas 
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fiscais de saídas. Para a omissão de entradas, não existe previsão legal no 
ordenamento tributário estadual. 

 
Deste modo, entendo que duas infrações distintas foram apuradas no 

mesmo contexto, em descumprimento à previsão legal estatuída no § 2° do art. 35 
da Lei 1.288/2001 com redação dada pela lei 2.521/2011: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
§ 2º Quando mais de uma infração forem atribuídas ao mesmo 
sujeito passivo ou responsável, as exigências podem ser formuladas 
em um só instrumento, desde que alcance e individualize todos os 
tributos, as infrações e os exercícios, apurados pelo mesmo tipo de 
levantamento fiscal. (Redação dada pela Lei 2.521, de 10.11.11) 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais tem decisão sobre o 

assunto. Vejamos: 
 

ACÓRDÃO Nº.: 042/2017 - EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. MULTA FORMAL POR OMISSÃO DE ENTRADAS E 
SAÍDAS CONSTATADAS EM LEVANTAMENTO QUANTITATIVO 
DE BOVINOS. PROCEDENTE EM PARTE. Nos termos da legislação 
de regência somente há de se exigir multa formal por omissão de 
saídas considerada decorrente da falta de emissão de notas fiscais 
de saídas. 

 
Pelo exposto, voto pela reforma da decisão singular para julgar nulo sem 

análise de mérito o auto de infração no 2012/000088.  
 
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, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento a defesa, arguida pelo sujeito passivo e julgar extinto o processo sem 
análise de mérito. O representante fazendário João Alberto Barbosa Dias fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e sugeriu o refazimento dos 
trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Luiz Carlos da 
Silva leal, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya e Maria das Graças Vito da Silva 
Veloso. Presidiu a sessão de julgamento aos nove dias do mês de agosto de 2017, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos trinta dias do mês de novembro de 2017. 
 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

Josimar Junior de Oliveira Pereira 
Conselheiro Relator 


