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ACÓRDÃO Nº:287/2009
PROCESSO: 2008/7150/500014      
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.580
RECORRENTE: DOMINGOS CARLOS FREIRE
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Omissão de Registro de Entradas de Mercadorias Sujeitas a Substituição 
Tributária. Emissão de Notas Fiscais de Saídas em Duplicidade - Impossibilidade de 
Cobrança do ICMS- ST quando não comprovada a omissão de Entradas, e sim que 
o contribuinte emitiu notas fiscais de saídas em duplicidade.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2008/000674 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 7.238,74 (sete 
mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) e R$ 17.928,11 
(dezessete mil, novecentos e vinte e oito reais e onze centavos), referentes os 
campo 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e 
Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 de maio de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
25.166,85 (Vinte e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco 
centavos), referente ao imposto devido por substituição tributária, devido à 
constatação de omissão de entradas de 28.648,69 litros de gasolina automotiva e 
77.440,35 litros de óleo Diesel, constatado por meio do levantamento especifico, 
relativo ao exercício de 2004, lançado nos contextos 4 e 5 respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário alegando que houve erro de escrituração fiscal do inventário do exercício 
de 2003 para 2004, não sendo percebido anteriormente, diz também que houve 
emissão de notas fiscais em duplicidade por negligência da Prefeitura Municipal de 
Ponte Alta do Bom Jesus – TO, pois fornecia combustíveis para a prefeitura e 
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quando da cobrança era emitida a nota fiscal, sendo que os pagamentos eram 
prorrogados por 60 a 120 dias, sendo que as referidas notas fiscais eram enviadas a 
contabilidade da empresa e contabilizadas, mas quando vencido o prazo para o 
pagamento o prefeito alegava ser impossível pagar com data de vencimento 
atrasada e solicitava nova emissão de notas fiscais, gerando, desta forma, 
duplicidade na emissão de notas fiscais, pede a improcedência do auto de infração.

Às folhas 51/65, junta cópias de cheques de emissão da prefeitura municipal 
de Ponte Alta do Bom Jesus, devolvidos sem fundos, nota promissória e cópia do 
LMC DE 31/12/2003.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente auto de infração que trata de cobrança de 
ICMS Substituição Tributária, pela constatação da omissão de entradas baseado em 
levantamento específico. 

Como se pode verificar nos autos o contribuinte emitiu notas fiscais de saídas 
em duplicidade, fato este que aparentemente gerou saídas de mercadorias em 
quantidade superior às entradas, como resta claro nas provas juntadas aos autos, o 
contribuinte efetuou a emissão de notas fiscais em duplicidade para atender a uma 
exigência de um órgão público, portanto, entendo que não houve omissão de 
registro de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2008/000674 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de 
R$ 7.238,74 (sete mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) e 
R$ 17.928,11 (dezessete mil, novecentos e vinte e oito reais e onze centavos), 
referentes os campo 4.11 e 5.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


