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ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 

ICMS. MULTA FORMAL.
FISCAIS DE ENTRADA.
– É improcedente a exigência tributária apurada em levantamento fiscal elaborado 
com erro, quando os documentos comprobatórios não se referem ao objeto da 
autuação. 

 
 

RELATÓRIO 
 
O contribuinte foi autuado no camp

formais pela falta de escrituração de notas fiscais de entradas.
 
Foram anexados aos autos os levantamentos especiais, relatórios de 

notas fiscais eletrônicas autorizadas, notas fiscais, livros de registros de 
procuração e identidade profissional (fls.05/98).

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

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
100/112): 

 
Que
Produtores Algodão C. Novo Parecis; que não tinha conhecimento 
das emissões destes documentos fiscais, pois a operação nunca 
ocorreu; que tal emissão se deu por um erro da própria Cooperativa; 
que a Cooperativa emitiu as notas fi
2010; que estas notas foram devolvidas através das notas nº 2507, 
2508, 2509 e 2510; que no rodapé destas notas fiscais há expressa 
menção que estas notas são referentes às devoluções das notas n
2007, 2008, 2009 e 2010; que no
de entrada, mas sim de saída de uma mercadoria que sofreu sinistro; 
que a nota fiscal nº 4654 foi emitida pela Cooperativa e devolvida 
através da nota fiscal n
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

072/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.299 

2013/7130/500226 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001452 

OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.423.985-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS 
FISCAIS DE ENTRADA. ERRO NO LEVANTAMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA 

É improcedente a exigência tributária apurada em levantamento fiscal elaborado 
, quando os documentos comprobatórios não se referem ao objeto da 

O contribuinte foi autuado no campo 4.11, 5.11 e 6.11, referente 
formais pela falta de escrituração de notas fiscais de entradas. 

Foram anexados aos autos os levantamentos especiais, relatórios de 
notas fiscais eletrônicas autorizadas, notas fiscais, livros de registros de 
procuração e identidade profissional (fls.05/98). 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que o item 4 refere-se à aquisição de mercadorias da Cooperativa 
Produtores Algodão C. Novo Parecis; que não tinha conhecimento 
das emissões destes documentos fiscais, pois a operação nunca 
ocorreu; que tal emissão se deu por um erro da própria Cooperativa; 
que a Cooperativa emitiu as notas fiscais nº
2010; que estas notas foram devolvidas através das notas nº 2507, 
2508, 2509 e 2510; que no rodapé destas notas fiscais há expressa 
menção que estas notas são referentes às devoluções das notas n
2007, 2008, 2009 e 2010; que no item 5, a nota fiscal nº 323 não é 
de entrada, mas sim de saída de uma mercadoria que sofreu sinistro; 
que a nota fiscal nº 4654 foi emitida pela Cooperativa e devolvida 
através da nota fiscal nº 4658; que a nota fiscal n
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS 
ERRO NO LEVANTAMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA 

É improcedente a exigência tributária apurada em levantamento fiscal elaborado 
, quando os documentos comprobatórios não se referem ao objeto da 

6.11, referente a multas 

Foram anexados aos autos os levantamentos especiais, relatórios de 
notas fiscais eletrônicas autorizadas, notas fiscais, livros de registros de entradas, 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

mercadorias da Cooperativa 
Produtores Algodão C. Novo Parecis; que não tinha conhecimento 
das emissões destes documentos fiscais, pois a operação nunca 
ocorreu; que tal emissão se deu por um erro da própria Cooperativa; 

º 2007, 2008, 2009 e 
2010; que estas notas foram devolvidas através das notas nº 2507, 
2508, 2509 e 2510; que no rodapé destas notas fiscais há expressa 
menção que estas notas são referentes às devoluções das notas nº 

item 5, a nota fiscal nº 323 não é 
de entrada, mas sim de saída de uma mercadoria que sofreu sinistro; 
que a nota fiscal nº 4654 foi emitida pela Cooperativa e devolvida 

4658; que a nota fiscal nº 21566 da COABA, 
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em vista de desacordo comercial, retornou para a mesma através da 
nota fiscal de entrada nº 21591; que as notas fiscais nº 12872, 
12873, 12874 e 12880 foram emitidas erroneamente pela Unicotton e 
regularizadas através das notas fiscais de entradas nº 12889, 12890, 
12901 e 12888; que no item 6 a nota fiscal nº 402 foi emitida pela 
empresa Buddemeyer S/A para dar saída na mercadoria a fim de 
regularizar erro na emissão da nota fiscal nº 389. 

 
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.113/207). 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls.210/212), aduz que 

no exercício de 2010, as notas fiscais nº 2007, 2008, 2009 e 2010 foram emitidas 
pela Cooperativa de Produtores Algodão C. Novo Parecis e em seguida devolvidas 
através das notas fiscais nº 2507, 2508, 2509 e 2510, que portanto são de entradas 
do emitente e não da autuada; que no exercício de 2011, a nota fiscal nº 4654 foi 
devolvida através da nota nº 4658, a nota fiscal nº 21566 foi devolvida através da 
nota fiscal nº 21591 e as notas fiscais nº 12872, 12873, 12874 e 12880 foram 
devolvidas através das notas fiscais nº 12889, 12890, 12901 e 12888; que entende 
que não prevalece a autuação em decorrência de não estar caracterizada a entrada 
das mercadorias no estabelecimento em razão de suas devoluções; que a nota fiscal 
nº 323, do exercício de 2011 e a nota fiscal nº 402, do exercício de 2012, são de 
saídas e não de entradas, portanto não deveriam mesmo estar lançadas no livro de 
registro de entradas, mas sim no de saídas. 

 
Diante do exposto, conhece da impugnação, concede-lhe provimento e 

julga IMPROCEDENTE, o auto de infração nº 2013/001452, ABSOLVENDO a 
autuada ao pagamento: 

 
Campo 4.11 – no valor de R$ 81.682,48 (oitenta e um mil e seiscentos e 

oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos); 
 
Campo 5.11 – no valor de R$ 160.210,26 (cento e sessenta mil duzentos 

e dez reais e vinte e seis centavos); 
 
Campo 6.11 – no valor de R$ 12.208,47 (doze mil duzentos e oito reais e 

quarenta e sete centavos). 
 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 213, pede que seja 

confirmada a decisão em sentença proferida pela julgadora singular. 
 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls. 215) a empresa 

não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2013/001452, referente a multas formais 
pela falta de escrituração de notas fiscais de entradas. 
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Compulsando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 
improcedente o auto de infração nº 2013/001452 absolvendo a autuada ao 
pagamento dos campos 4.11 – no valor de R$ 81.682,48 (oitenta e um mil e 
seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos); Campo 5.11 – no valor 
de R$ 160.210,26 (cento e sessenta mil duzentos e dez reais e vinte e seis 
centavos); e Campo 6.11 – no valor de R$ 12.208,47 (doze mil duzentos e oito reais 
e quarenta e sete centavos). 

 
De acordo com a julgadora de primeira instância: 
 

No exercício de 2010, as notas fiscais nº 2007, 2008, 2009 e 2010 
foram emitidas pela Cooperativa Produtores Algodão C. Novo 
Parecis e em seguida devolvidas através das notas fiscais nº 2507, 
2508, 2509 e 2510, que portanto são de entradas do emitente e não 
da autuada; que no exercício de 2011, a nota fiscal nº 4654 foi 
devolvida através da nota nº 4658, a nota fiscal nº 21566 foi 
devolvida através da nota fiscal nº 21591 e as notas fiscais nº 12872, 
12873, 12874 e 12880 foram devolvidas através das notas fiscais nº 
12889, 12890, 12901 e 12888; que entende que não prevalece a 
autuação em decorrência de não estar caracterizada a entrada das 
mercadorias no estabelecimento em razão de suas devoluções; que 
a nota fiscal nº 323, do exercício de 2011 e a nota fiscal nº 402, do 
exercício de 2012, são de saídas e não de entradas, portanto não 
deveriam mesmo estar lançadas no livro de registro de entradas, 
mas sim no de saídas. 

 
Verifica-se que a empresa autuada, anexou em sua defesa documentos 

que comprovam suas alegações, restando claro e evidente que não contrariou as 
disposições da Legislação Estadual, em especial aquelas contidas no art. 44, inciso 
II da Lei 1.287/2001, conforme a seguir: 

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

 
Entendo que razão assiste à autuada, não podendo prevalecer a 

autuação por não estarem caracterizados os ilícitos fiscais descritos na inicial. 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

já tem decisões sobre o assunto: 
 

ACÓRDÃO Nº: 009/2014 – EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. DIVERGÊNGIA ENTRE O 
DOCUMENTO DE DECLARAÇÃO DE TRÁFEGO – DETRAF E O 
LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS. ERRO NO LEVANTAMENTO 
FISCAL. IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a exigência tributária 
apurada em levantamento fiscal elaborado com erro ou omissões. 
 

ACÓRDÃO Nº: 085/2012 – EMENTA: ICMS SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECOLHIMENTO. LEVANTAMENTO 
ELABORADO COM ERRO. IMPROCEDÊNCIA – Não prevalece a 
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exigência tributária quando constatado que a diferença do imposto a 
recolher originou-se de erro na auditoria. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou IMPROCEDENTE o auto de infração nº 20113/001452, ABSOLVENDO o 
sujeito passivo do pagamento dos créditos tributários: Campo 4.11 – no valor de R$ 
81.682,48 (oitenta e um mil e seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito 
centavos); Campo 5.11 – no valor de R$ 160.210,26 (cento e sessenta mil duzentos 
e dez reais e vinte e seis centavos); e Campo 6.11 – no valor de R$ 12.208,47 (doze 
mil duzentos e oito reais e quarenta e sete centavos). 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração 
2012/001452 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 81.682,48 (oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito 
centavos), R$ 160.210,26 (cento e sessenta mil, duzentos e dez reais e vinte e seis 
centavos), e R$ 12.208,47 (doze mil, duzentos e oito reais e quarenta e sete 
centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O representante 
fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Luiz 
Carlos Vieira, João Alberto Barbosa Dias, Valcy Barboza Ribeiro e o procurador do 
estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 03 dias do mês de setembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de dezembro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


