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ACÓRDÃO Nº:   436 /2008
PROCESSO Nº: 2003/6430/000062 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.127
RECORRENTE: AUTO POSTO GOIÁS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.038.896-1

EMENTA: Multa Formal. Falta de emissão de documentos fiscais 
correspondente a operações de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária. Lançamento Procedente.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2003/000739 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 10.359,54 (dez mil, trezentos e cinqüenta e nove reais 
e cinqüenta e quatro centavos), mais acréscimos legais, conforme termo de 
aditamento de fls. 49 e 77. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João 
Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 26 de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada com multa formal, por ter deixado de emitir 
documentos fiscais correspondentes a cada operação de saídas de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

A Autuada alega que a auditora capitulou a infração erroneamente que a 
parte da diferença justificável que as perdas são decorrentes de fenômenos 
termológicos conseqüentes das altas temperaturas,  de transporte, manuseio e 
armazenamento do produto

Em análise aos autos, verifica-se que a presente demanda refere-se à 
multa formal por omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária. O fato da capitulação da infração descrita no campo 
4.13, do auto, no tocante ao art 242 do Regulamento do ICMS, estava em 
desacordo com o ilícito  descrito no contexto, não está caracterizado a nulidade  
do auto de infração por cerceamento ao direitos de defesa do contribuinte, pois 
o substituto da autuante lavrou termo de aditamento  retificando a infração 
descrita, saneando a incorreção Quanto a alegação de  que a diferença 
encontrada pelo fisco refere-se às perdas decorrentes de evaporação e às 
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condições de transporte, manuseio e armazenamento do produto, contudo não 
juntou qualquer documento comprobatório de suas alegações, tais como 
laudos técnicos que atestem o percentual de perda nos casos citados, O 
levantamento específico foi elaborado dentro das técnicas e parâmetros 
estabelecidos na legislação tributária e manual de auditoria e deve ser 
contraditado por outro da mesma espécie e abrangência, e de acordo com o 
inciso II, do Art. 44, da Lei 1.287/2001, exposto abaixo, o contribuinte é 
obrigado a escriturar nos livros próprios com fidedignidade  as operações que 
realizar, senão vejamos:

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;
............................................................................
.......

Diante do exposto, voto pela procedência do auto de infração nº 
2003.000739, condenando o sujeito passivo da obrigação tributária a recolher a 
importância de R$ 10.359,54 (Dez mil, trezentos e cinqüenta e nove reais e 
cinqüenta e quatro centavos), acrescida das cominações legais, conforme 
termo de aditamento de fls. 49 e 77.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 23 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relatora e Autora do Voto

Representante Fazendário
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