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ICMS. LEVANTAMENTO COMPARATIVO DAS 

COM O DOCUMENTÁRIO EMITIDO
FISCAIS DE SAÍDAS DE MERCADORIAS
em parte o auto de infração 
escrituração das notas fiscais, devendo ser excluído da exigência os valores que se 
referem às notas fiscais de 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2013/001451
referente às saídas de mercadoria

 
Foram anexados aos autos os levantamentos comparativos das saídas 

registradas com documentário emitido, relatórios de notas fiscais eletrônicas 
autorizadas, notas fiscais, livros de registros de saídas, pr
profissional (fls.05/48). 

 
O sujeito passivo foi intimad

que apresentou, tempestivamente, impugnação às fls.
 

Que a nota fiscal n
emissão da nota fiscal n
foram emitidas com erro material no valor tributável e foram 
substituídas pelas notas fiscais n
as notas não foram
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OMINICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

LEVANTAMENTO COMPARATIVO DAS SAÍDAS
COM O DOCUMENTÁRIO EMITIDO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE 

S DE MERCADORIAS. PROCEDENTE EM PARTE
o auto de infração quando houve o descumprimento da obrigação de 

escrituração das notas fiscais, devendo ser excluído da exigência os valores que se 
referem às notas fiscais de entradas e as que estiverem devidamente escrituradas.

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2013/001451, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 

referente às saídas de mercadorias tributadas não registradas nos livros próprios.

Foram anexados aos autos os levantamentos comparativos das saídas 
registradas com documentário emitido, relatórios de notas fiscais eletrônicas 
autorizadas, notas fiscais, livros de registros de saídas, procuração e identidade 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta
que apresentou, tempestivamente, impugnação às fls. 50/59, aduzindo que:

Que a nota fiscal nº 102 é de entrada para corrigir um erro na 
emissão da nota fiscal nº 101; que as notas fiscais n
foram emitidas com erro material no valor tributável e foram 
substituídas pelas notas fiscais nº 225 e 226; que, por um equivoco, 
as notas não foram canceladas junto à Fazenda Estadual, mas foram 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

OMINICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

SAÍDAS REGISTRADAS 
. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS 

. PROCEDENTE EM PARTE – Procede 
quando houve o descumprimento da obrigação de 

escrituração das notas fiscais, devendo ser excluído da exigência os valores que se 
devidamente escrituradas. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 

s tributadas não registradas nos livros próprios. 

Foram anexados aos autos os levantamentos comparativos das saídas 
registradas com documentário emitido, relatórios de notas fiscais eletrônicas 

ocuração e identidade 

o do auto de infração por ciência direta, pelo 
, aduzindo que: 

102 é de entrada para corrigir um erro na 
101; que as notas fiscais nº 223 e 224 

foram emitidas com erro material no valor tributável e foram 
225 e 226; que, por um equivoco, 

canceladas junto à Fazenda Estadual, mas foram 
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canceladas nos livros da autuada; que a nota fiscal nº 398 está 
descrita no livro de registro de saídas; que as notas fiscais nº 
389,403 e 405 são de entradas, emitidas para regularizar notas 
fiscais que foram emitidas com erro. 
 

Fez juntada de procuração, alteração contratual, auto de infração, 
documentos auxiliares de notas fiscais, livros de registro de entradas e de saídas e 
levantamentos (fls.60/105). 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 108/111, a qual a 

julgadora firmou entendimento que com relação ao campo 5 a impugnante afirma 
que as notas fiscais nº 223 e 224 foram canceladas em seus livros fiscais e 
substituídas por outros documentos, mas não foram canceladas junto à Secretaria 
da Fazenda. Ocorre que o Regulamento do ICMS, vigente à época do fato gerador 
do tributo, em seu art. 153-I aduz que: 

 
Art. 153-I. Após a concessão de Autorização de Uso da NF-e, o 
emitente pode solicitar o cancelamento da NF-e, por meio do Pedido 
de Cancelamento de NF-e, desde que não tenha havido a circulação 
da respectiva mercadoria ou prestação de serviço. (Redação dada 
pelo Decreto 3.310, de 03.03.08).  

 
Referido procedimento não foi adotado pela autuada. Portanto, considera-

se que os documentos fiscais nº 223 e 224 surtiram seus efeitos legais, uma vez que 
não foram devidamente cancelados e deveriam ter sido registrados no livro de 
registro de saídas. Assim está caracterizada a omissão de saídas de mercadorias 
tributadas pela falta de registro das notas fiscais de saídas. 

 
Com relação aos campos 4 e 6 a nota fiscal nº 102 (fls.68), do exercício 

de 2010 e os documentos fiscais nº 389, 403 e 405 (fls. 79, 89 e 90) do exercício de 
2011, são de entradas e estão devidamente registrados no livro próprio. A nota fiscal 
nº 398 está lançada no livro de registro de saídas às fls. 32, anexada aos autos pelo 
próprio autuante. Portanto, as autuações dos campos 4.11 e 6.11 não devem 
prevalecer. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou procedente 

em parte o auto de infração nº 2013/001451: 
 
Campo 4.11 – ABSOLVENDO a autuada do pagamento do crédito 

tributário no valor de R$ 10.129,58 (dez mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e 
oito centavos)  

 
Campo 5.11 – CONDENANDO a autuada ao pagamento do credito 

tributário no valor de R$ 30.814,67 (trinta mil oitocentos e quatorze reais e sessenta 
e sete centavos) 

 
Campo 6.11 – ABSOLVENDO a autuada no valor de R$ 28.793,03 (vinte 

e oito mil setecentos e noventa e três reais e três centavos). 
 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 132, pede a 

manutenção da sentença singular. 
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VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2013/001451, referente às saídas de 
mercadorias tributadas não registradas nos livros próprios. 

 
A julgadora de primeira instância analisando os documentos juntados aos 

autos detectou que com relação ao Campo 5 os documentos fiscais nº 223 e 224 
surtiram seus efeitos legais, uma vez que não foram devidamente cancelados e 
deveriam ter sido registrados no livro de registro de saídas. Assim está caracterizada 
a omissão de saídas de mercadorias tributadas pela falta de registro das notas 
fiscais de saídas, ficando o sujeito passivo, incurso no art. 44, inciso II, da Lei 
1.287/2001, a saber: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído; 

 
E com relação aos Campos 4 e 6 a nota fiscal nº 102 (fls.68), do exercício 

de 2010 e os documentos fiscais nº 389, 403 e 405 (fls. 79, 89 e 90) do exercício de 
2011, são de entradas e estão devidamente registrados no livro próprio. A nota fiscal 
nº 398 está lançada no livro de registro de saídas às fls. 32, anexada aos autos pelo 
próprio autuante. Portanto, as autuações dos campos 4.11 e 6.11 não devem 
prevalecer. 

 
Desta forma, resta claro e evidente que os valores a que se referem tais 

notas fiscais deverão ser excluídos da exigência tributária. 
 
Decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que julgou 

procedente em parte o auto de infração nº 2013/001451: 
 
Campo 4.11 – ABSOLVENDO a autuada do pagamento do crédito 

tributário no valor de R$ 10.129,58 (dez mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e 
oito centavos);  

 
Campo 5.11 – CONDENANDO a autuada ao pagamento do crédito 

tributário no valor de R$ 30.814,67 (trinta mil oitocentos e quatorze reais e sessenta 
e sete centavos); 

 
Campo 6.11 – ABSOLVENDO a autuada no valor de R$ 28.793,03 (vinte 

e oito mil setecentos e noventa e três reais e três centavos). 
 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2013/001451 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 30.814,67 (trinta mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e sete 
centavos), referente ao campo 5.11, mais os acréscimos legais, e, absolver nos 
valores de R$ 10.129,58 (dez mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e oito 
centavos) e R$ 28.793,03 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e três reais e três 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 6.11, respectivamente. O representante 
fazendário fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Elena Peres 
Pimentel, Luiz Carlos Vieira e Valcy Barboza Ribeiro e o procurador do Estado 
Maurício Fernando Domingues Morgueta. Presidiu a sessão de julgamento aos 27 
dias do mês de junho de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatorze dias do mês de outubro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


