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ACÓRDÃO Nº.:520/2008
PROCESSO: 2007/6640/500492         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.251
RECORRENTE: TREVIA E LOPES LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: I - ICMS. Omissão de entradas de mercadorias sujeitas ao regime 
Substituição Tributária. Comprovada a entrada da mercadoria para demonstração. 
II – Multa Formal. Omissão de saída de mercadorias sujeitas ao regime ST. Nota 
fiscal comprova devolução à origem da referida mercadoria. III – Nulo o 
lançamento quando detecta omissão de saída de veículos. Lançamento 
procedente em parte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade do lançamento em relação aos contextos 6.11 e 
7.11, por impossibilidade de direito da comercialização de veículos sem nota 
fiscal, argüida pelo presidente. Votos contrários das conselheiras Elena Peres 
Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar improcedente em parte o auto de infração de nº 
2007003004 e absolver o sujeito passivo dos valores de R$3.165,00(três mil, 
cento e sessenta e cinco reais), e R$ 5.324,27(cinco mil, trezentos e vinte e 
quatro reais e vinte e sete centavos), lançados nos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. Votos contrários das conselheiras Elena Peres Pimentel e 
Fabíola Macedo de Brito. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, Juscelino Carvalho de Brito, 
Mário Coelho Parente e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 22 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATORA: Helena Peres Pimentel
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 5.324,27 (Cinco mil trezentos e 
vinte quatro reais e vinte sete centavos), referente à exigência do ICMS, no 
exercício fiscal de 2005 e no valor de R$ 4.007,78 (Quatro mil e sete reais e 
setenta e oito centavos), referente a omissão de entradas e saídas de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, constatadas por meio do 
levantamento especifico.
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A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva, incorrendo 
em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme 
lançados na inicial.

Devidamente notificado da sentença de primeira instância a empresa 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, não argüiu preliminar e 
no mérito alega que a omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao regime 
substituição tributária relativo ao periodo de 01/05 a 31/12/2005, refere-se a 
mercadorias constantes da nota fiscal de demonstração nº. 189479 da empresa J 
Toledo da Amazônia Indústria Comercio de Veículos Ltda.; emitida em 
21/12/2004, no valor de R$ 31.650,00 (cópia em anexo) que por um lapso deixou 
de constar do inventário de mercadorias demonstração e a multa formal no valor 
de R$ 5.324,27 (Cinco mil trezentos e vinte quatro reais e vinte sete centavos) 
referente a omissão de entradas de mercadorias sujeitas a substituição tributária 
relativo ao periodo de 01/01 a 21/12/2005, relativo à devolução de mercadorias 
constantes da nota fiscal mencionada acima, pede que seja revisto os processos 
e que o auto de infração seja cancelado.

A Representação Fazendária recomendou a intimação da autuada para 
demonstração das originais das provas oferecidas, as notas fiscais de folhas 
286/287, devido às fotocópias não estarem autenticadas.

Visto, analisado e discutido o presente processo ficou constatado que em 
relação à multa formal lançada no contexto 4 e a omissão de entradas de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária lançada no contexto 5, 
as mesmas não podem prosperar uma vez que o contribuinte apresenta a nota 
fiscal nº. 189479 de emissão da empresa J. Toledo da Amazônia Indústria e 
Comercio de Veículos Ltda. como entrada de mercadoria destinada à 
demonstração, com o posterior retorno à origem, retorno este que se da através 
da nota fiscal nº. 0004 de emissão da empresa Trévia e Lopes Ltda.    

Em Relação às autuações lançadas nos contexto 6 e 7 que tratam de multa 
formal referente a omissão de entradas e saídas de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária, mercadorias estas que na verdade são uma 
motocicleta Suzuki 125 e uma motocicleta intruder 1, como se vê lançado no 
levantamento realizado pelos autores da peça inicial, como sabemos ser 
impossível a comercialização de tais veículos sem a emissão da devida nota fiscal 
face a necessidade das mesmas para a posterior emissão dos documentos de 
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propriedade, portanto entendo não estar muito claro o lançamento das referidas 
multas formais.

Face ao exposto voto acolhendo a preliminar de nulidade do lançamento 
em relação aos contextos 6.11 e 7.11, por impossibilidade de direito da 
comercialização de veículos sem nota fiscal, argüida pelo presidente. No mérito, 
conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar improcedente em parte o auto de infração de nº 
2007003004 e absolver o sujeito passivo dos valores de R$3.165,00(três mil, 
cento e sessenta e cinco reais), e R$ 5.324,27(cinco mil, trezentos e vinte e 
quatro reais e vinte e sete centavos), lançados nos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro autor do voto vencedor

Representação Fazendária


