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ACÓRDÃO Nº.: 544/2009
PROCESSO Nº: 2008/7040/500173
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.647
RECORRENTE: AUTO POSTO FLOR NORTE LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.016.693-4

EMENTA: Multa Formal. Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária. 
Falta de Emissão de Notas Fiscais de Saídas - Caracterizado o descumprimento de 
obrigação acessória quanto a obrigatoriedade de emissão de notas fiscais de 
saídas, sujeitas a substituição tributária.

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 de nº. 
2008/002265 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 545,15 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento do dia 30 de setembro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 545,15 (quinhentos e 
quarenta e cinco reais e quinze centavos), por deixar de emitir nota fiscal de saída 
de mercadoria, com substituição tributária, no exercício de 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário, argüindo, em síntese, que se presumiu a saída de 
mercadorias sem que houvesse a emissão de notas fiscais e recolhimento do ICMS 
com Substituição Tributária, o que gerou a multa formal, porém, em nenhum 
momento se comprovou efetivamente a saída de mercadorias da empresa 
recorrente, e que não comprova mediante levantamento idôneo concreto o fato, 
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dificultando o exercício de defesa da recorrente, que inexiste qualquer prova ou 
diligência concreta que comprove o ilícito fiscal ou até mesmo conferência nos 
estoques que apontem divergência entre a escrita fiscal e o estoque. Ao final, pede 
pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

Analisado e discutido o presente processo, que cobra multa formal pela não 
emissão de notas fiscais de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
Substituição Tributária, como se detecta nos autos, o estoque inicial somado às 
entradas de mercadorias, deduzidas as vendas, o estoque final físico constante no 
estabelecimento do contribuinte é menor que o registrado, portanto, apresenta falta 
de emissão de notas fiscais de saídas, o que configura o descumprimento de 
obrigação acessória, fato este previsto na legislação, ou seja, a obrigatoriedade da 
emissão de nota fiscal de saídas, mesmo que sejam mercadorias sujeitas ao regime 
de Substituição Tributária, vejamos o que diz o Art. 41, caput, e Art. 44, inciso III da 
Lei 1.287/2001:

Art. 41. Os contribuintes do ICMS e as pessoas naturais 
ou jurídicas de direito publico ou privado emitirão os 
documentos fiscais exigidos em conformidade com os 
modelos, formas, momento e locais estabelecidos na 
legislação tributária, sempre que promoverem operação 
relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação.

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:

(...)

III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal 
correspondente a cada operação ou prestação, tributada 
ou não, inclusive sujeita ao regime de substituição 
tributária, ainda que dispensada a escrituração.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº. 2008/002265 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 545,15 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), mais 
acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26 
dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


