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ACÓRDÃO No: 

 
042/2017 

PROCESSO No: 2014/6890/500131 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/002293 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.339 
INTERESSADO: RENATO ZAGO DE MELO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.408.170-4 
RECORRIDA:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
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. 

 
  

RELATÓRIO 
 

 
Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública 

formalizou o auto de infração nº 2014/002293, ao teor de 05 (cinco) contextos que 
abrangem os exercícios de 2009 à 2013, para reclamar do sujeito passivo a Multa 
Formal por omissões de saídas e de entradas de mercadorias tributadas, 
conforme constatado em levantamento especial de quantitativo de gado 
movimentado nos respectivos exercícios. 

 
As narrativas reclamam o valor de R$ 3.309,00 (campo 4.11); R$ 

50.227,52 (campo 5.11); R$ 92.792,25 (campo 6.11), R$ 3.841,63 (campo 7.11) e 
R$ 5.688,54 (campo 8.11) e, foram enquadradas nos tipos infracionais do artigo 
41, § 1º, § 2º, da Lei 1.287/01 (CTE), art. 44 inciso III, art. 45 inciso III, art. 46 § 1º, 
também da Lei 1.287/2001, c/c o art. 2º inciso XLI, do RICMS, aprovado pelo Dec. 
2.912/2006. 

 
Têm-se nos autos Ordem de Serviço, avisos de Recebimento – AR, 

intimações, protocolo, levantamentos quantitativos de bovinos, cópias de notas 
fiscais avulsas, boletim de ocorrência, guias de trânsito animal, relatórios de notas 
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fiscais emitidas e documentos auxiliares de notas fiscais avulsas (conforme fls. 
06/192). 

 A ciência ao sujeito passivo deu-se por via postal (fls. 193). 
Tempestivamente e, nos conformes da lei, ofertou impugnação alegando, em 
síntese, que: 

 
Uma das atribuições do fisco é orientar o contribuinte para que 
este não venha a praticar ilícitos fiscais; como se explica a 
autuação de um produtor rural, que sequer tem bloco de notas, por 
falta de emissão de documentos fiscais? Que a descrição da 
infração é obscura e confusa; que a base de cálculo não está 
individualizada; que não se sabe qual o valor das entradas e qual o 
valor das saídas; que não foram anexadas notas fiscais originais 
com as assinaturas do emitente; que não foi utilizado o 
levantamento específico instituído pelo Manual de Auditoria; que 
não entende como o agente do fisco evoluiu o rebanho; que já 
ocorreu a decadência. 

 
Os autos retornaram à origem e o autor do procedimento lavrou o 

Termo de Aditamento de fls. 227/228, retificando o contexto do campo 5.1 do auto 
de infração e apresentou a manifestação de fls. 214/226. 

 
Cientificado da intervenção fiscal o sujeito passivo compareceu aos 

autos para dizer como segue: 
 

A Portaria nº 801/09 determina a individualização por auto de 
infração, ou seja, a omissão de entradas em um contexto e a 
omissão de saídas e outro contexto; que o art. 35, § 2º da lei 
1.288/01 estabelece que as exigências podem ser formuladas em 
um só instrumento desde que alcance e individualize todos os 
tributos, as infrações e os exercícios, apuradas pelo mesmo tipo 
de levantamento fiscal. 

 
Adveio a decisão da primeira instância de julgamento em que a 

julgadora disse o que segue: 
 

O sujeito passivo está devidamente identificado no auto de 
infração, as intimações são válidas, as impugnações tempestivas e 
apresentadas pelo próprio contribuinte, nos termos do art. 20, 
caput da Lei nº 1.288/01. O autuante possui capacidade ativa para 
a constituição do crédito tributário. 
 
Preliminarmente, a Portaria Sefaz nº 801/2009 não estabelece 
nenhuma norma sobre a individualização das omissões por 
contextos, como alega a impugnante. E o art.35, § 2º da Lei 
1.288/01, de fato estabelece que as exigências devam ser 
formuladas de forma individualizada. 
 
Os levantamentos elaborados e os exercícios fiscalizados foram 
separados por contextos. A infração cometida é a mesma para 
todos os exercícios, qual seja, falta de emissão de documento 
fiscal correspondente a cada operação ou prestação. 
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No Termo Aditivo de fls. 227/228, o autor do procedimento separou 
as omissões de entradas das omissões de saídas do contexto 5, 
com seus respectivos valores e quantitativos de gado. 
 
A descrição da infração está clara e precisa no auto de infração e 
no já citado Termo de Aditamento, com a individualização das 
omissões e suas respectivas bases de cálculo, embora estas 
sejam desnecessárias, tendo em vista a alteração introduzida no 
art. 35, inciso I, alínea f da Lei 1.288/2001 pela Lei 2.521/2011 que 
excluiu a necessidade de constar no auto de infração a base de 
cálculo e a alíquota aplicável, sendo indispensável somente o valor 
originário do crédito tributário. 
 
As notas fiscais originais com as assinaturas dos emitentes não 
podem ser solicitadas para a juntada nos autos. 
 
Se a impugnante entende que as notas fiscais apresentadas não 
possuem força legal, deverá comprovar o contrário, conforme 
determina o art. 45, inciso I da Lei n] 1.288/01: “a impugnação ao 
lançamento de ofício é instruída com os documentos em que se 
fundamentar”. Contudo, nenhum documento foi anexado à 
impugnação apresentada. 
 
O levantamento específico instituído pelo Manual de Auditoria não 
pode ser utilizado, pois é adequado somente para as empresas 
comerciais e industriais. Os formulários utilizados no levantamento 
elaborado e que compõem o Levantamento Quantitativo de 
Bovinos foram criados após o advento da Portaria Sefaz nº 
801/2009 
 
Em relação à infração do exercício de 2009, não se trata de 
imposto sujeito à homologação, mas de multas formais por 
descumprimento de obrigações acessórias. Neste caso, aplica-se 
a regra do art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional 
 
Portanto, o prazo decadencial começou a correr em 1º de janeiro 
de 2010, tendo o seu término em 1º de janeiro de 2015. Como o 
auto de infração foi lavrado em 23-09-2014 e a intimação ao 
sujeito passivo se deu em 06-10-2014, não há que se falar em 
decadência. 
 
As pretensões fiscais encontram-se adequadamente respaldadas 
na legislação, com as devidas penalidades cabíveis. 
 
O sujeto passivo não pode alegar desconhecimento da legislação 
tributária para se eximir das obrigações que esta lhe impõe. 
 
A evolução do rebanho foi extraída do Resumo da Movimentação 
do Rebanho e Inventário de Gado preenchido e enviado à 
Secretaria da Fazenda pelo próprio produtor agropecuário. As 
alegações de que nenhum produtor rural realiza as anotações de 
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nascimentos, mudança de era, mortes e consumo é uma confissão 
de práticas ilícitas condenadas pelo fisco estadual. 
 

Conheceu da impugnação, negou-lhe provimento para julgar 
PROCEDENTE o auto de infração em apreço e condenar o sujeito passivo aos 
valores tal como lançados na inicial. 

 
Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em que repisa 

seus argumentos iniciais e, ao final, pede em sede preliminar, a nulidade do feito 
e, caso rejeitada, seja analisado o mérito para considerar IMPROCEDENTE o auto 
de infração, por estar destituído de fundamentação legal, 
 

Em parecer de fls. 262/263 a Representação Fazendária recomenda a 
confirmação da sentença de primeira instância.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos. Ao teor de 05 (cinco) contextos que 

abrangem os exercícios de 2009 à 2013, a Fazenda Pública reclama do sujeito 
passivo a Multa Formal por omissões de saídas e de entradas de mercadorias 
tributadas, conforme constatado em levantamento especial de quantitativo de 
gado movimentado nos respectivos exercícios. 

 
A defesa disse que a descrição da infração é obscura e confusa; que a 

base de cálculo não está individualizada; que não se sabe qual o valor das 
entradas e qual o valor das saídas; que não foram anexadas notas fiscais originais 
com as assinaturas do emitente; que não foi utilizado o levantamento específico 
instituído pelo Manual de Auditoria; que não entende como o agente do fisco 
evoluiu o rebanho. 

 
Em sentença a julgadora disse que os levantamentos elaborados e os 

exercícios fiscalizados foram separados por contextos. A infração cometida é a 
mesma para todos os exercícios, qual seja, falta de emissão de documento fiscal 
correspondente a cada operação ou prestação. No Termo Aditivo de fls. 227/228, 
o autor do procedimento separou as omissões de entradas das omissões de 
saídas do contexto 5, com seus respectivos valores e quantitativos de gado. Em 
relação à infração do exercício de 2009, não se trata de imposto sujeito à 
homologação, mas de multas formais por descumprimento de obrigações 
acessórias. Neste caso, aplica-se a regra do art. 173, inciso I do Código Tributário 
Nacional. Portanto, o prazo decadencial começou a correr em 1º de janeiro de 
2010, tendo o seu término em 1º de janeiro de 2015. Como o auto de infração foi 
lavrado em 23-09-2014 e a intimação ao sujeito passivo se deu em 06-10-2014, 
não há que se falar em decadência. As pretensões fiscais encontram-se 
adequadamente respaldadas na legislação, com as devidas penalidades cabíveis. 
A evolução do rebanho foi extraída do Resumo da Movimentação do Rebanho e 
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Inventário de Gado preenchido e enviado à Secretaria da Fazenda pelo próprio 
produtor agropecuário. As alegações de que nenhum produtor rural realiza as 
anotações de nascimentos, mudança de era, mortes e consumo é uma confissão 
de práticas ilícitas condenadas pelo fisco estadual. 

 
As reclamações são de multa formal e têm por base o levantamento 

específico da conta mercadorias em que se verificou omissão de entrada de gado 
bovino e omissão de saídas, conforme quantificado na descrição dos respectivos 
contextos. 

 
O Levantamento Específico de Mercadorias busca identificar a omissão 

de entradas ou de saídas. Feito em relação ao mesmo período, por períodos 
sucessivos e, com as mesmas mercadorias pode levar à sobreposição de 
diferenças ou indicar sinais invertidos. 

 
O gado bovino é mercadoria que transmuda em função da faixa etária 

(mudança de era): de bezerros (as) para novilhos (as), de novilhos (as) para bois 
ou vacas. 

 
No presente caso o autuante lançou créditos tributários, ora por 

omissão de entradas, ora por omissão de saídas, com base nos mesmos 
levantamentos para cinco exercícios subsequentes (2009 à 2013). 

 
Nos campos 5 (parte dele), 6 e 8 temos a narrativa de omissão de 

entradas. Isso significa dizer que houvera saídas em quantidades superiores às 
entradas e/ou ao estoque existente. 

 
 A legislação dada como infringida é da lei 1.287/01. In verbis: 
 

Art. 41. Os contribuintes do ICMS e as pessoas naturais ou 
jurídicas de direito público ou privado emitirão os documentos 
fiscais exigidos em conformidade com os modelos, formas, 
momento e locais estabelecidos na legislação tributária, sempre 
que promoverem operação relativa à circulação de mercadorias ou 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação. 

§ 1o As mercadorias ou os serviços, em qualquer hipótese, 
deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais que 
comprovem a regularidade da operação ou da prestação. 

§ 2o Para os efeitos desta Lei são consideradas em situação fiscal 
irregular as mercadorias e os serviços desacompanhados de 
documentação fiscal exigida ou acobertados por documentos 
fiscais inidôneos. 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 

(...); 
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III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 

Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável: 

(...); 

III – entregar, remeter, deter, transportar, receber, estocar ou 
depositar mercadorias em situação fiscal irregular; 

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. 

DA PENALIDADE SUGERIDA 

Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 

 

III – 30% do valor da operação ou da prestação quando a infração 
se motivar da: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 

(...); 

b) pela falta de emissão de documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação não sujeita ao pagamento do 
imposto, ressalvada a hipótese do inciso XXVIII; (Redação dada 
pela Lei 3.153 de 13.12.16). 

 
A todo momento, seja para a omissão de entradas ou para a omissão 

de saídas, a legislação indicada como infringida, bem como a sanção proposta 
pela conduta supostamente omissiva remete à falta de emissão de notas fiscais de 
mercadorias. 

 
Pois bem. Em se tratando de operações próprias do sujeito passivo, ou 

seja, em operações de saídas por ele praticadas, emitir a nota fiscal 
correspondente constitui-se em obrigação acessória no interesse da administração 
tributária para assegurar o fiel cumprimento da obrigação principal. 
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Ocorre, no entanto, quando das aquisições de mercadorias a obrigação 
de emitir o respectivo documento fiscal é do fornecedor remetente. Eventualmente 
essa emissão pode ser feita pelo adquirente. 

 
Por raciocínio lógico-dedutivo o levantamento específico apura 

diferenças matemáticas, para mais ou para menos, ou seja, aponta prova direta 
e/ou objetiva em relação à quantidades movimentadas.  

 
É usual nas práticas fiscais deste estado exigir-se o imposto quando 

apurada omissão de entradas e multa formal em omissão de saídas em se 
tratando de mercadorias da substituição tributária (antecipação do fato gerador). 

 
Em se tratando de mercadorias de tributação normal não há porque se 

exigir o imposto sobre omissão de entradas, vez que o fato gerador se dá pelas 
saídas. Tampouco há previsão legal para se exigir multa formal para o caso. Ou 
seja, se não há imposto sobre as entradas não há de ter sanção pecuniária 
reparadora. 

 
Para a exigência da multa formal só podemos admitir a prova 

material/direta, ou seja, a mesma que também servirá ao sujeito passivo como 
contraprova de que não descumpriu uma obrigação. 

 
Porém, diante da omissão de entradas, ao exigirmos a multa formal sob 

a única premissa de que esta decorre da falta de emissão de notas fiscais (cuja 
responsabilidade é de terceiros), estamos excluindo as demais hipóteses que 
podem ensejá-la como a “meia-nota”, perdas por mortes, furtos, erros de estoque 
etc. e, responsabilizamos o sujeito passivo por uma obrigação que não lhe é 
inerente. Ou seja, são inconciliáveis entre si a obrigatoriedade da emissão de 
notas fiscais por operações próprias e a omissão de entradas constatada. 

 
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. 

 
A expressão “situação de fato” alinhavada pelo CTN no art. 116, I 

implica dizer que somente ocorrerá o fato gerador quando se concretizam no 
mundo fenomênico aquelas circunstâncias materiais imanentes ao tributo. Se, por 
exemplo, circular a mercadoria com intuito mercantil e verificados os demais 
pressupostos – critérios material, temporal, espacial e quantitativo – evidenciada 
está a obrigação tributária. 

 
 As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse 

da Administração Tributária no controle das operações e prestações para 
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assegurar o fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações 
acessórias existem em função da obrigação principal e assim gravitam em sua 
órbita. Logo, só se há de exigir Multa Formal face ao descumprimento de 
obrigação acessória que possa acarretar prejuízos à obrigação principal. 

  
Pedagógica ou reparadora a multa formal é da discricionariedade do 

Agente do Fisco que a imputa ou não, a gradua em conformidade à extensão da 
lesão ou da gravidade do ato inobservado, invariavelmente, com base em 
provas diretas , como medida que visa salvaguardar os interesses da 
Administração Tributária. 

 
Diante das provas diretas o julgador não pode mudar o juízo do 

autuante quanto ao grau de nocividade à Fazenda Pública dos atos omissivos do 
contribuinte e, em seu lugar e, em substituição à lei, adotar limites frios para 
modificar ou extinguir sanções. 

 
Afinal? A omissão de entradas constatada é decorrente da falta de 

emissão de notas fiscais pelo sujeito passivo ou por outros? É decorrente de 
perdas, contagem errônea, sub-quantificação (meia-nota)? Ou é decorrente de 
saídas superiores às entradas? Com base em que podemos considerá-la 
descumprimento de obrigações acessórias? 

 
A figura da omissão de entradas, constatada mediante prova direta (o 

não registro de notas fiscais) é passível de ser tratada como caixa dois para fins 
de exigência do imposto por presunção  e, de multa formal  pela prova direta. 
Note-se que é omissão de entradas decorrente não da falta de emissão e sim da 
falta de registro de notas fiscais. 

 
No âmbito das presunções a entrada de mercadorias não escrituradas 

fiscal ou contabilmente, conforme inteligência da alínea “d”, inciso I, do art. 21, da 
Lei 1.287/01, equivale a pagamentos não contabilizados. Ou seja, à utilização de 
recursos paralelos oriundos, por presunção, de anterior omissão de saídas de 
mercadorias tributadas.  

 
Aqui, porém, cuida-se de exigência de multa formal tanto para a 

omissão de entradas quanto para a omissão de saídas e, conforme convicções 
acima esposadas, entendemos somente ser aplicável para o último caso, em 
conformidade aos lançamentos dos campos 4, parte do campo 5 e, do campo 7. 

 
Definitivamente, em relação aos campos 5 (parte dele), 6 e 8, não há 

nos autos elementos de convicção nem tipificação legal que se coadunem com as 
narrativas. Com estas razões entendo que não procedem os referidos 
lançamentos com base em simples presunção de descumprimento de obrigação 
acessória.  

 
Do exposto, pugno pela reforma da decisão singular para julgar pela 

procedência parcial das reclamações, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento de R$ 3.309,00 (campo 4.11); de R$ 4.204,80 (parte do campo 5.11); 
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de R$ 3.841,63 do campo 7.11 e, absolvê-lo dos valores de R$ 46.022,72 (parte 
do campo 5.11), R$ 92.792,25 (campo 6.11), e de R$ 5.688,54 (campo 8.11).  

 
 
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, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento de defesa, por erro na fundamentação jurídica, arguida 
pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e 
dar-lhe provimento parcial, para reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2014/002293 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 3.309,00 (três mil e trezentos e nove reais), campo 4.11, R$ 
4.204,80 (quatro mil, duzentos e quatro reais e oitenta centavos), parte do campo 
5.11, R$ 3.841,63 (três mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e três 
centavos), campo 7.11, respectivamente, mais os acréscimos legais; e absolver 
dos valores de R$ 46.022,72 (quarenta e seis mil, vinte e dois reais e setenta e 
dois centavos), parte do campo 5.11, R$ 92.792,25 (noventa e dois mil, setecentos 
e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), campo 6.11 e R$ 5.688,54 (cinco 
mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), campo 8.11. 
O Senhor Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José 
Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira 
Pincinato, Regina Alves Pinto e Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de 
julgamento aos dezesseis dias do mês de novembro de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
 PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quinze dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

Rui José Diel  
Conselheiro relator 
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