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ACÓRDÃO No 

 
086/2016 

PROCESSO No: 2013/71300/500227 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001453 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.336 
INETRESSADO: OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.423.985-5 

 
 
 
EMENTA 
 
 

I – ICMS. MERCADORIA TRANSFERIDA SEM DÉBITO DO IMPOSTO E 
COMERCIALIZADA A OUTRO ESTABELECIMENTO. PROCEDENTE.  Prevalece a 
exigência tributária quando comprovada que a mercadoria transferida foi 
comercializada a outro estabelecimento. 

 
II – ICMS. VENDAS DE MERCADORIAS DEPOSITADAS EM OUTRA 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NOTA FISCAL EMITIDA E REGISTRADA SEM 
DÉBITO DO ICMS. EXIGÊNCIA DO ICMS NAS VENDAS DAS MERCADORIAS 
DIRETAMENTE DO ARMAZÉM ESTABELECIDO EM UNIDADE DIVERSA DA DO 
DEPOSITANTE – IMPROCEDENTE. Não prevalecem as exigências tributárias 
quando observado corretamente os procedimentos previstos na legislação tributária 
e cujas saídas para armazenagem se efetivaram com débito do imposto. 

 
III – ICMS. VENDA DE MERCADORIA. DEVOLUÇÃO E RECUSA DE 

RECEBIMENTO DE MERCADORIAS PELO DESTINTÁRIO COM A DEVIDA 
COMPROVAÇÃO DE ENTRADA. IMPROCEDENTE. Não prevalece a exigência 
tributária, quando comprovada que a mercadoria devolvida ou recusada pelo 
destinatário tenha retornado ao estabelecimento do remetente.  

 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual por meio do auto de infração no 2013/001453 
constituiu crédito tributário contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
exigindo ICMS referente às saídas de mercadorias tributadas registradas como não 
tributadas nos livros próprios, nos exercícios de 2011 e 2012 nos valores de R$ 
93.722,33 (campo 4.11) e R$ 48.348,26 (campo 5.11) (fls. 02/03). 
 

Foram anexados aos autos os Levantamentos Comparativos das Saídas 
Registradas com o Documentário Emitido, Relatórios de Notas Fiscais Eletrônicas 
Autorizadas, cópias de notas fiscais eletrônicas e procuração (fls. 04/48). 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.694 de 29 de agosto de 2016 
 
 
 
                                                    

 

                                                                                                    Contencioso Administrativo-Tributário 

 
 

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 
 
 

2 

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

comparecendo tempestivamente ao processo por meio de advogado regularmente 
constituído, argüindo que foi adquirido algodão em pluma e que, como não possui 
armazenagem no Estado do Tocantins, a carga desta nota fiscal foi destinada para 
armazenagem com a natureza da operação “remessa para depósito”, onde foi 
destacado e recolhido o ICMS; que vendeu a mercadoria onde não houve o 
destaque de ICMS, pois o mesmo já havia sido realizado por ocasião do envio para 
depósito; que houve o “retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito 
fechado” para a autuada e a emissão de notas fiscais eletrônicas que 
acompanharam a carga; que a mercadoria foi recusada pelo destinatário; que para 
regularizar a operação foi emitida nota fiscal de entrada, porém houve um erro na 
confecção da nota tendo como emitente a própria autuada na filial de Dianópolis; 
que para regularizar o erro foi emitida nota fiscal dando nova “saída” a mercadoria e 
‘entrada” corretamente pela emitente; que nota fiscal de saída destinou a mercadoria 
para filial autuada, realizando destaque do ICMS, não havendo qualquer prejuízo ou 
falta de recolhimento ao Estado do Tocantins (49/159). 

 
O processo foi remetido ao contencioso Administrativo Tributário para 

julgamento e por sua vez o julgador por meio de despacho devolveu o processo ao 
autor do procedimento que se manifestou e fez juntada dos livros de registros de 
saídas (fls. 160/192). 

 
Encaminhado novamente para julgamento de primeira instância, o 

julgador proferiu sentença decidindo pela procedência em parte do auto de infração, 
condenando a parte relativa ao documento fiscal no 364, por não ter sido 
comprovado nos autos o procedimento adotado pela recorrente e absolvendo nos 
demais casos (fls. 193/196). 

 
A decisão de primeira instância foi remetida a Representação Fazendária, 

em reexame necessário, que pediu a confirmação da sentença singular (fls. 197). 
 
Intimado e notificado da decisão de primeira instância e da manifestação 

da Representação Fazendária, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário por 
meio de seu advogado, alegando que na parte não reconhecida pela sentença, os 
documentos foram juntados, devidamente numerados e indicados na petição de 
defesa, mas ainda assim fez juntada dos documentos comprobatórios (fls. 198/217) 
 

A Representação da Fazenda Pública Estadual, em suas considerações 
contidas no Parecer 50/2016 recomenda a este Conselho, a manutenção da 
Sentença Singular, que julgou PROCEDENTE EM PARTE a reclamação tributária do 
auto de infração em epígrafe e o processo é encaminhado a Procuradoria Geral do 
Estado que adota na integra a manifestação da Representação Fazendária (fls. 
218/220). 
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Levado o processo a sessão plenária a Conselheira REGINA ALVES 
PINTO, justificando a necessidade de se fazer uma melhor análise do feito pediu 
vistas e após feita a analise o processo retorna a mesa para julgamento. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Não há preliminares. 
 
A presente demanda se refere à exigências de ICMS sobre operações 

tributadas registradas sem débito do imposto. 
 
Tais pretensões fiscais encontram respaldo no inciso II, do art. 44, da Lei 

no 1.287/01, conforme tipificada nos campos 4.13 e 5.13 do auto de infração. 
 

A penalidade sugerida nos campos 4.15 e 5.15 do auto de infração é a 
prevista no inciso V, do art. 49, da Lei no 1.287/01, com redação dada pela Lei no 
2.253/09. 
 

O sujeito passivo por meio de seu advogado legalmente constituído alega 
que na parte não reconhecida pela sentença de primeira instância, os documentos 
foram juntados, devidamente numerados e indicados na petição de defesa, fazendo 
juntada novamente dos documentos comprobatórios e feita uma melhor analise, 
constata-se que realmente toda a documentação comprobatória das operações ora 
em discussão foi apresentada pelo sujeito passivo e também se constata das 
exigências tributárias que o campo 4.11 e parte do campo 5.11 são decorrentes das 
saídas (vendas de algodão em pluma praticadas pelo sujeito passivo para outra 
Unidade da Federação) por meio das notas fiscais 362, 363, 364, 366, 369, 370 e 
377, conforme levantamento fiscal (fls. 84) e das notas fiscais 383 (fls. 124) e 390 
(fls. 132), conforme levantamento fiscal (fls. 155), cujas saídas (vendas) não foram 
tributadas, bem como, foram registradas no livro de registro de saída (fls. 160/192), 
como não sendo tributadas pelo ICMS e que a outra parte do campo 5.11 exige 
também ICMS decorrente do registro das notas fiscais 386 (fls. 140), 401 (fls. 146) e 
402 (fls. 137) no livro de registro de saída (fls. 160/192), referentes a operações 
tributadas como não tributadas pelo ICMS (vendas e devolução de compras para 
comercialização), conforme levantamento fiscal (fls. 155). 

   
Em relação às exigências tributárias contidas no campo 4.11 e parte do 

campo 5.11, decorrentes do registro de operações tributadas como não tributadas 
referente às vendas de algodão em pluma praticadas pelo sujeito passivo para outra 
Unidade da Federação por meio das notas fiscais 362, 363, 364, 366, 369, 370 e 
377, conforme levantamento fiscal (fls. 84) e por meio das notas fiscais 383 (fls. 124) 
e 390 (fls. 132), conforme levantamento fiscal (fls. 155), é necessário esclarecer que 
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a Lei no 1.287/01 que instituiu o Código Tributário Estadual no inciso X, do art. 4o, é 
bastante clara ao dizer que o ICMS não incide somente sobre as operações que 
destinem mercadorias a armazém geral ou depósito fechado do próprio contribuinte, 
e os retornos aos estabelecimentos de origem, quando situados neste Estado, 
vejamos: 
 

Art. 4o
 O imposto não incide sobre:  

 
X – operações que destinem mercadorias a armazém geral ou 
depósito fechado do próprio contribuinte, e os retornos aos 
estabelecimentos de origem, quando situados neste Estado.  

 
Por outro lado, o Código Tributário Estadual definiu como hipótese de 

incidência e o momento da ocorrência do fato gerador do imposto, no inciso I, do art. 
2o e inciso I, do art. 20, dizendo que o imposto incide sobre as operações relativas à 
circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em 
bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares e que se considera ocorrido 
o fato gerador do imposto no momento da saída de mercadoria de estabelecimento 
de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, vejamos: 

 
Art. 3o 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; 
 

 
Desta forma, as remessas para armazenagem feitas pelo sujeito passivo 

por meio das notas fiscais 348, 351, 356 (fls. 107/109), 346, 349 (fls. 98/99), 352, 
350 (fls. 149 e 151), 352 (fls. 93), 347 (fls. 87), 345 (fls. 115), 341 (fls. 120), 357, 358 
(fls. 127/128), 340 (fls. 134) estão corretas e como podemos observar foram todas 
emitidas com destaque do ICMS e registradas no Livro de Registro de Saída (fls. 
186/187), perfeitamente em conformidade a legislação tributária transcrita acima, 
tendo em vista que estas operações não são amparadas pela não incidência, isto 
porque o armazém é estabelecido no Estado da Bahia, portanto nas referidas saídas 
incide o ICMS e o fato gerador do ICMS ocorreu no momento de suas saídas para 
serem depositadas em outra unidade da federação. 

 
Por outro lado, também se faz necessário dizer que as mercadorias 

depositadas foram comercializadas pelo sujeito passivo para estabelecimento de 
terceiros estabelecido em outra Unidade da Federação (PE) e foram retiradas do 
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armazém estabelecido no Estado da Bahia e o Regulamento do ICMS, aprovado 
pelo Decreto no 2.912/06 é bastante clara ao dizer que na saída de mercadorias 
depositadas em armazém geral, situado em outra Unidade da Federação diversa do 
estabelecimento depositante, com destino a outro estabelecimento ainda que da 
mesma empresa, o depositante deve emitir Nota Fiscal sem destaque do ICMS e foi 
justamente nestes termos que o sujeito passivo procedeu em relação às operações 
feitas por meio das notas fiscais 362, 363, 364, 366, 369, 370 e 377, conforme 
levantamento fiscal (fls. 84) e por meio das notas fiscais 383 e 390, conforme 
levantamento fiscal (fls. 155) vejamos: 
 

Art. 396. Na saída de mercadorias depositadas em armazém geral, 
situado em outra Unidade da Federação diversa do estabelecimento 
depositante, com destino a outro estabelecimento ainda que da 
mesma empresa, o depositante deve emitir Nota Fiscal contendo os 
requisitos exigidos e, especialmente: 
  
I –  valor da operação; 
  
II – natureza da operação; 
  
III – circunstância em que as mercadorias são retiradas do armazém 
geral, mencionando-se endereço deste e números de inscrição 
estadual e no CNPJ/MF. 
  
§ 1o Na Nota Fiscal emitida pelo depositante na forma do caput deste 
artigo, não é efetuado o destaque do ICMS. 
 

Por sua vez o Armazém Geral estabelecido no Estado da Bahia em 
observância aos incisos I e II, do § 2o, do art. 396 RICMS, emitiu as notas fiscais 
861, 862, 868, 870, 874, 875, 918, 1074, 2605 em nome do estabelecimento 
destinatário, ou seja, do adquirente das mercadorias com destaque do ICMS e 
emitiu as notas fiscais 865, 866, 867, 871, 872, 873, 878, 877, 919, 920, 1075, 1076 
e 2606 de retornos simbólicos para o sujeito passivo, vejamos: 

 
Art. 396. Na saída de mercadorias depositadas em armazém geral, 
situado em outra Unidade da Federação diversa do estabelecimento 
depositante, com destino a outro estabelecimento ainda que da 
mesma empresa, o depositante deve emitir Nota Fiscal contendo os 
requisitos exigidos e, especialmente: 
  
§ 2o Na hipótese deste artigo, o armazém geral, no ato da saída das 
mercadorias, emite: 
  
I – Nota Fiscal em nome do estabelecimento destinatário, contendo 
os requisitos exigidos e, especialmente: 
  
a) valor da operação, que corresponde ao da Nota Fiscal emitida 
pelo estabelecimento depositante, na forma do caput deste artigo; 
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b) natureza da operação: “Remessa de mercadoria por conta e 
ordem de terceiros”; 
  
c) número, série e subsérie e data da Nota Fiscal emitida pelo 
estabelecimento depositante na forma do caput deste artigo, bem 
como nome deste, endereço e números de inscrição estadual e no 
CNPJ/MF; 
  
d) destaque do ICMS, se devidos, com a declaração: “O recolhimento 
ICMS é de responsabilidade do armazém geral”; 
  
II – Nota Fiscal em nome do estabelecimento depositante, sem 
destaque do ICMS, contendo os requisitos exigidos e, especialmente: 
  
a) valor das mercadorias, que corresponde àquele atribuído por 
ocasião de sua entrada no armazém geral; 
  
b) natureza da operação: “Retorno simbólico de mercadorias 
depositadas em armazém geral”; 
  
c) número, série e subsérie e data da Nota Fiscal emitida pelo 
estabelecimento depositante na forma do caput deste artigo, bem 
como nome deste, endereço e números de inscrição estadual e no 
CNPJ/MF; 
  
d) nome do estabelecimento destinatário, endereço e números de 
inscrição estadual e no CNPJ/MF e número, série, subsérie e data da 
Nota Fiscal referida no inciso I deste parágrafo. 
  

 
Portanto, as operações de vendas realizadas por meio das notas fiscais 

362, 363, 364, 366, 369, 370 e 377, constantes do levantamento fiscal (fls. 84) e por 
meio das notas fiscais 383 e 390, constantes do levantamento fiscal (fls.155), foram 
emitidas em conformidade a legislação tributária acima transcrita e nelas não 
deverão conter o destaque do ICMS, bem como, não devem ser registradas com 
débito do imposto no Livro de Registro de Saída e sendo assim não é correto exigir 
o ICMS incidente nas operações de vendas, conforme exigido no campo 4.11 e 
parte do campo 5.11 do auto de infração. Exigir o ICMS nas vendas é tributar o 
sujeito passivo em duplicidade e isto contraria os procedimentos previstos no 
Regulamento do ICMS deste Estado, tendo em vista que o mesmo já efetuou o 
destaque do ICMS, bem como, registrou com débito do ICMS as remessas para 
depósito. 
 

Em relação à outra parte do campo 5.11 que exige também ICMS 
decorrente de emissão e registro das notas fiscais 386 (fls. 140), 401 (fls. 146) e 402 
(fls. 137) sem destaque do ICMS no livro de registro de saída (fls. 164), conforme 
levantamento fiscal (fls. 155) concordo plenamente com as justificativas 
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apresentadas pelo sujeito passivo, somente em relação às notas fiscais 386 e 401, 
vejamos por que:  

 
O sujeito passivo emitiu a nota fiscal 386 (fls. 140), de venda, sem 

destaque do ICMS, no entanto a mercadoria foi recusada pelo destinatário, portanto 
embora não tenha destacado o ICMS a referida operação não se concretizou, tendo 
em vista a recusa de seu recebimento. O Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto no 2.912/06, no § 2o, do art. 153 M, dispõe que o emitente de NF-e deve 
guardar pelo prazo estabelecido na legislação tributária estadual o DANFE que 
acompanhou o retorno de mercadoria não recebida pelo destinatário e que contenha 
o motivo da recusa em seu verso, embora no verso do DANFE 386, fls. 140, não 
contenha o motivo da recusa, o mesmo comprova tal fato por meio dos documentos 
141/142: 

 

Art. 153-M. O remetente e o destinatário devem manter a NF-e em 
arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazo 
estabelecido na legislação tributária, mesmo que fora da empresa, 
devendo ser disponibilizado para a Administração Tributária quando 
solicitado. (Ajuste SINIEF 08/10) (Redação dada pelo Decreto 4.222, 
de 29.12.10). 
  
§ 2o O emitente de NF-e deve guardar pelo prazo estabelecido na 
legislação tributária estadual o DANFE que acompanhou o retorno de 
mercadoria não recebida pelo destinatário e que contenha o motivo 
da recusa em seu verso. (Redação dada pelo Decreto 3.919, de 
29.12.09). 
  

Neste caso, restou comprovada a recusa da mercadoria e o seu retorno, 
portanto não há que se exigir ICMS sobre a saída de mercadoria que retornou ao 
estabelecimento por recusa de seu recebimento no destino. 
 

Em relação à nota fiscal 401 (fls. 146) esta se refere à venda de 
mercadoria e foi emitida com erro conforme esclarecido pelo sujeito passivo, por 
ausência do destaque de ICMS e para regularizar a operação e seu estoque o 
sujeito passivo emitiu a nota fiscal 405 (fls. 145) citando inclusive no campo de 
informações complementares que a nota 405 se refere à nota fiscal de devolução da 
nota fiscal 401, ou seja, a mercadoria retornou ao estabelecimento do sujeito 
passivo com a emissão da nota fiscal 405, conforme tudo está comprovado nos 
autos as fls. 145/146 e não bastando somente isso, está comprovado que para 
efetivar a saída da mercadoria foi emitida a nota fiscal 406, com destaque do ICMS 
que também se encontra as fls. 147. Portanto considerando que a mercadoria 
retornou ao estabelecimento do sujeito passivo por meio da nota fiscal 405 (fls. 145) 
é incabível exigir ICMS da operação realizada por meio da nota fiscal 401 (fls. 146). 

 
Já no caso da nota fiscal 402 (fls. 137) esta tem como natureza da 

operação a devolução de compra para comercialização e o sujeito passivo esclarece 
que esta é referente à nota fiscal 389 e esta informação consta do campo de 
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informações complementares da citada nota fiscal (fls. 137) e segundo ele esta foi 
emitida para corrigir erro na sua emissão. Mas se observarmos criteriosamente a 
documentação apresentada pelo sujeito passivo verifica-se que a situação é outra. A 
nota fiscal 386 (fls. 140) deu saída na mercadoria em 25/05/12 e a mercadoria foi 
recusada, conforme documentos (fls. 141/142), o sujeito passivo emitiu a nota fiscal 
389 (fls. 138) dando entrada desta mercadoria em seu estabelecimento em 
29/05/12. Tendo emitido a nota fiscal 389 (fls. 138) com erro, em 29/05/12 emitiu a 
nota fiscal 403 (fls. 139) dando entrada na mesma mercadoria da nota fiscal 386 (fls. 
140). Tendo regularizado a situação da mercadoria recusada e constante da nota 
fiscal 386 (140) emitiu a nota fiscal 391 (fls. 143) em 29/05/12 transferindo a 
mercadoria para outro estabelecimento do próprio sujeito passivo estabelecido em 
Três Lagoas/PR com destaque do ICMS. Em 29/05/2012 o estabelecimento do 
próprio sujeito passivo estabelecido em Três Lagoas/PR emitiu a nota fiscal 136 (fls. 
144) de venda com destaque do ICMS para outro estabelecimento de Santa 
Catarina. Até aí todos os procedimentos estão corretos.  

 
Ocorre que em 12/06/12 o sujeito passivo emitiu a nota fiscal 402 (fls. 

137) de saída dele para ele mesmo, sem destaque do ICMS, cuja natureza da 
operação é devolução de compra para comercialização. Ora, não há como afirmar 
pela analise de tais documentos que os produtos constantes da nota fiscal 402 (fls. 
137) são os mesmos produtos da nota fiscal 389 (fls. 138), embora faça referência, 
mesmo porque em 12/06/12 esta mercadoria por meio da nota fiscal 391 (fls. 143) 
em 29/05/12 foi transferida para outro estabelecimento do próprio sujeito passivo 
estabelecido em Três Lagoas/PR com destaque do ICMS e nessa mesma data o 
estabelecimento do próprio sujeito passivo estabelecido em Três Lagoas/PR emitiu a 
nota fiscal 136 (fls. 144) de venda com destaque do ICMS para outro 
estabelecimento de Santa Catarina. Desta forma, entendo que está correta a 
exigência do ICMS, pois se a nota fiscal 402 (fls. 137) de saída dele para ele mesmo 
emitida em 12/06/12 se referir a devolução ou recusa da mercadoria da empresa 
BUDDEMEYER S.A, esta deveria ter sido emitida com destaque do ICMS e é 
justamente isso que o autuante está a exigir. 

 
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário apresentado, dou-lhe 

provimento parcial e em Reexame Necessário reformo a decisão de primeira 
instância e julgo PROCEDENTE EM PARTE, o auto de infração no 2013/001453: 

 
1. CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 

valor de R$ 7.325,08 (sete mil trezentos e vinte e cinco reais e oito centavos), 
referente à parte do campo 5.11, mais os acréscimos legais e; 
 

2. ABSOLVENDO o sujeito passivo dos valores de: 
 
2.1. R$ 93.722,33 (noventa e três mil, setecentos e vinte e dois reais e 

trinta e três centavos), referente ao campo 4.11; 
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2.2. R$ 41.023,18 (quarenta e um mil e vinte e três reais e dezoito 
centavos), referente à parte do campo 5.11. 
 

 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância e 
conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para, julgar procedente em 
parte a reclamação tributária constante do auto de infração no 2013/001453 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
7.325,08 (sete mil trezentos e vinte e cinco reais e oito centavos), referente à parte 
do campo 5.11, mais os acréscimos legais, e, absolver do valor de R$ 93.722,33 
(noventa e três mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), referente 
ao campo 4.11 e R$ 41.023,18 (quarenta e um mil e vinte e três reais e dezoito 
centavos), referente à parte do campo 5.11. O representante fazendário Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Paloma Arruda Ferreira Pincinato,, José 
Wagner Pio de Santana, Osmar Dafante, Regina Alves Pinto, Felipe Falcão de Lima 
e João Alberto Barbosa Dias. Presidiu a sessão de julgamento aos 24 dias do mês 
de agosto de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em Palmas - 

TO, aos 24 dias do mês de agosto de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Paloma Arruda Ferreira Pincinato 
Conselheira Relatora 

 
 
 

Regina Alves Pinto 
Conselheira Autora do Voto Vencedor 

 


