
 

Pág. 1/3 

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 

 

 

 
 
ACÓRDÃO No:   205/2017 
PROCESSO No:   2014/6040/504429 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.590 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2014/002999 
INTERESSADO:  COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  29.088.742-9 
REQUERENTE:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS E MULTA FORMAL. OMISSÃO DE SAÍDAS. LEVANTAMENTO 
COMPARATIVO DAS SAÍDAS REGISTRADAS COM DOCUMENTÁRIO EMITIDO. 
IMPROCEDENTE. É improcedente a reclamação tributária não saneada pelo 
substituto do autuante que afirma não existir omissão de registro de notas fiscais de 
saídas. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, através do auto de infração no 
2014/002999, exigindo ICMS referente às saídas de mercadorias tributadas e não 
registradas no livro próprio, no valor de R$ 102,41 e multa formal pela falta de 
registro de documentos fiscais de saídas de mercadorias, no valor de R$ 5.318,55. 

 
Foi anexado aos autos levantamento comparativo das saídas registradas 

com o documentário emitido (fls. 04). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 06), 
apresentando impugnação às fls. 07/10, através de advogado legalmente 
constituído, com as seguintes alegações: 

 
Que diferentemente do alegado pela autoridade fiscal, efetuou o 

lançamento no livro de registro de saídas de todos os valores, contábeis e base de 
cálculo, constantes das notas fiscais que emitiu durante o ano de 2012; que para 
comprovar que assim o fez elaborou levantamento que contradiz o realizado pelo 
fisco, no qual demonstra que não houve omissão de lançamento de qualquer valor 
constante das notas fiscais que emitiu; que caso a autoridade julgadora não 
considere o levantamento contraditório elaborado, há que se determinar a realização 
de diligência para que autoridade fiscal estranha à lide realize novo levantamento. 
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Juntou aos autos alteração contratual, procuração, documentos pessoais, 
fatura de água, levantamento comparativo das saídas registradas com documentário 
emitido e livro de registro de saídas (fls. 11/100). 

 
O Julgador de Primeira Instância devolveu o processo ao autuante (fls. 

102/103) para diligências. O substituto do autuante, em manifestação às fls. 
106/109, afirma que, confrontando as notas fiscais de saídas emitidas e 
relacionadas no levantamento fiscal com o livro de registro de saídas do SPED, os 
valores são iguais; que não foi feita juntada de cópias das notas fiscais eletrônicas 
de saídas ou DANFE's em virtude de não ter nota fiscal de saídas sem o devido 
registro; que não conseguiu vislumbrar omissão de registro de notas fiscais; que 
sugere ao julgador de primeira instância que julgue o auto de infração nulo ou 
improcedente. 

 
Encaminhado para julgamento, foi lavrada Sentença às fls. 111/113 

decidindo pela nulidade do auto de infração com fundamento no fato de que o 
autuante não demonstrou com precisão, clareza e suficiência, a materialidade do 
ilícito praticado pelo sujeito passivo; que a falta de materialidade torna clara o 
cerceamento de defesa; que a pretensão da Fazenda Pública está cheia de vícios 
que torna a peça básica exordial nula em sua essência. 

 
Em razão da decisão desfavorável à Fazenda Pública, os autos foram 

remetidos à Representação Fazendária em reexame necessário, que se manifestou 
pela confirmação da decisão de primeira instância tendo em vista que a presente 
autuação não foi instruída com outro documento além do levantamento 
demonstrativo do suposto crédito reclamado (fls. 114/115). 

 
Notificado da sentença e do parecer da Representação Fazendária por 

via postal (fls. 119), o sujeito passivo não se manifestou. 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO 
 
 

A presente autuação refere-se à omissão de registro de notas fiscais de 
saídas apurada através do levantamento comparativo das saídas registradas com 
documentário emitido. 

 
O autor do procedimento anexou ao auto de infração tão somente o 

referido levantamento, sem juntar nenhum documento comprobatório dos fatos 
alegados. Colocado em diligência, o processo retornou ao substituto do autuante 
que, em manifestação às fls. 106/109, informa que não conseguiu vislumbrar 
omissão de registro de notas fiscais de saídas e, por isto, não efetuou a juntada das 
cópias das notas e dos livros fiscais. 
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Em sustentação oral pela Fazenda Pública, o Representante Fazendário 
se manifestou pela improcedência do lançamento. 

 
Desta forma, tendo a anuência do próprio substituto do autuante de que 

não há nota fiscal de saídas sem registros, voto pela reforma da decisão singular e 
pela improcedência do auto de infração no 2014/002999. 
 
 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
para julgar improcedentes as reclamações tributárias constantes do auto de infração 
no 2014/002999 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores 
de R$ 102,41 (cento e dois reais e quarenta e um centavos) e R$ 5.318,55 (cinco 
mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), referentes aos campos 
4.11 e 5.11, respectivamente. O representante fazendário Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Denise Baiochi Alves, Josimar Júnior de 
Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal, Ricardo Shiniti Konya e Valcy Barboza 
Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos dezesseis dias do mês de novembro 
de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas – Tocantins, aos vinte e um dias do mês de novembro de 
2017. 
 
 
 

SUZANO LINO MARQUES 
Presidente 

 
 

 
DENISE BAIOCHI ALVES 

Conselheira Relatora Suplente 


