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                                                  Contencioso Administrativo-Tributário 
 
  
ACÓRDÃO No: 258/2017 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.380 
PROCESSO No: 2014/6830/500262 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/000861 
RECORRENTE: AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.055.876-0 
RECORRIDO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
        
        ICMS. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE BOVINOS. OMISSÃO DE 
SAÍDAS. FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. PROCEDENTE – É 
procedente a reclamação tributaria que exige ICMS pela falta de emissão de notas 
fiscais de saída de gado bovino, em operações interestaduais 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário em desfavor do 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente às saídas interestaduais de 
gado bovino sem o recolhimento do imposto devido. 

 
Foram anexados aos autos levantamento quantitativo de bovinos, 

memorial descritivo, intimação, certidão de cumprimento de mandados da Vara do 
Trabalho de Porangatu-GO, Diário Oficial, autos de entrega de bens, notificação da 
ADAPEC, avisos de recebimento, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas, 
memorando, guias de trânsito animal, requerimento da SEFAZ, despacho, parecer e 
despachos da procuradoria e diligência (fls. 04/213). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 214), 

para apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, comparecendo 
ao processo através de procurador, sem instrumento de mandato, com as seguintes 
alegações (fls.215/220): 

 
 

 Que houve apenas sequestro da totalidade dos animais para se 
 atender à venda judicial; que os animais sequestrados em razão de 
 mandato judicial podem retornar à propriedade Fazenda Rio Verde 
 após o desfecho final dos processos existentes; que não foi a autuada 
 que praticou o fato gerador do imposto lançado, mas sim os alienantes 
 constantes do edital. 

 
O processo foi devolvido ao órgão preparador (fls. 222) que fez juntada de 

procuração (fls. 223). 
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A julgadora de primeira instância, em sentença às folhas 225/227, aduz:  
 

Que não importa a natureza jurídica da saída do gado ou se foi em 
cumprimento de decisão judicial, o fato gerador do tributo está 
caracterizado na saída dos bovinos, sendo que o imposto deveria ter 
sido recolhido pelo sujeito passivo descrito na inicial, que é o legitimo 
proprietário no momento da ocorrência do fato gerador. 

Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada, nega-lhe 
provimento e julga PROCEDENTE o auto de infração nº 2014/000861, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de: 

 
Campo 4.11 - R$ 3.494.257,61 (três milhões, quatrocentos e noventa e 

quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), com a 
penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais. 

 
Instado a se manifestar, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário 

com as seguintes alegações (fls.230/234): 
 

Que não estava na administração do rebanho desde os primeiros 
meses de 2011, portanto não estava na administração do rebanho na 
oportunidade do fato gerador do tributo em questão; que todo 
procedimento decorreu exclusivamente de comandos judiciais, 
conforme já consta de todo processo administrativo tributário; que 
atualmente os compradores do rebanho já estão na posse de toda 
Fazenda Rio Verde, por ordem judicial; que a transferência do rebanho 
para outra unidade federada é o que constitui o verdadeiro fato 
gerador do tributo; e que referida transferência de titularidade apenas 
modifica a qualidade do produtor rural, contudo, sem gerar nenhum 
ônus tributário do ICMS. 

 
 A Representação Fazendária, em parecer às fls. 236/237, recomenda a 

manutenção da sentença singular, que julgou procedente o presente auto de 
infração. 

 Em seguida o processo foi remetido ao Contencioso Administrativo 
Tributário para julgamento. 

 

      É o relatório.  

 
 

VOTO 
 

 O auto de infração em análise refere-se às saídas interestaduais de 
gado bovino sem o recolhimento do imposto devido. 

 
  Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 
procedente, referido auto de infração. De acordo com a julgadora “não importa a 
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natureza jurídica da saída do gado ou se foi em cumprimento de decisão judicial, o 
fato gerador do tributo está caracterizado na saída dos bovinos, sendo que o  
 
 
imposto deveria ter sido recolhido pelo sujeito passivo descrito na inicial, que é o 
legitimo proprietário no momento da ocorrência do fato gerador”. 
 
Razão assiste à nobre julgadora, uma vez que restou comprovado nos autos, 
através de farta documentação, que o contribuinte não emitiu as notas fiscais de 
saída e tampouco efetuou o pagamento do ICMS de referidas notas, 
correspondentes às saídas advindas de cumprimento de decisão judicial. 
 
  Como bem disse a julgadora a quo, não importa a natureza jurídica da 
saída do gado, mesmo sendo em cumprimento de decisão judicial, o fato gerador do 
tributo está caracterizado na saída dos bovinos, conforme se verifica no nosso 
Código Tributário Estadual, in verbis: 
 
   Art. 3 o O imposto incide sobre: 

  
  I – as operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o 

   fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes,  
   hotéis e estabelecimentos similares; 

 
  Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no  

   momento: 
  
  I – da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte,  

   ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; 
 
  § 3o São irrelevantes para caracterização do fato gerador: 
  
  I – a natureza jurídica da operação  ou prestação de serviço de que 

   resulte qualquer das hipóteses previstas neste artigo; 
  
  II – o título pelo qual a mercadoria ou bem estava na posse do  

   detentor; 
  
  III – a validade jurídica da propriedade ou posse do instrumento  

   utilizado na prestação do serviço; 
  
  IV – o cumprimento de exigências legais , regulamentares ou  

   administrativas, referentes às operações ou prestações;  
  
  V – o resultado econômico-financeiro obtido da operação ou da   

   prestação do serviço. (grifo nosso) 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins já 
analisou matérias análogas e assim decidiu: 

 
ACÓRDÃO Nº: 018/2013 EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. 
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE BOVINOS. OMISSÃO DE 
SAÍDAS. FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. PROCEDENTE - 
É precedente o lançamento que exige multa formal pela falta de 
emissão de notas fiscais de saída de gado bovino. 
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ACÓRDÃO Nº: 063/2013 EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. 
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE BOVINOS. OMISSÃO DE  
 
 
 
ENTRADAS E SAÍDAS. FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. 
PROCEDENTE - É procedente o lançamento que exige multa formal 
pela falta de emissão de documento fiscal que acoberta as operações 
com bovinos, efetuadas pelo contribuinte. 
 

 
        Por todo o exposto, tem-se que está caracterizada a procedência do 

presente auto de infração. 
 
       Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, decido 

pela manutenção da decisão de primeira instância, e julgo pela procedência do auto 
de infração no 2014/000861. 

 
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, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e por 
unanimidade, negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2014/000861 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 3.494.257,61 (três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, 
duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), referente ao campo 4.11, 
mais os acréscimos legais. O Senhor Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, 
Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Maria das 
Graças V. da Silva Veloso, Osmar Defante e Ricardo Shiniti. Presidiu a sessão de 
julgamento aos vinte dias do mês de julho de 2017, o conselheiro Luiz Carlos da 
Silva leal. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUROS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 
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Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


