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ACÓRDÃO Nº. : 605/2009
PROCESSO : 2008/6040/502803
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.685
RECORRENTE : ARAUJO E FERREIRA LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.060.538-5

EMENTA: ICMS. Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Falta de Registro 
de Notas Fiscais de Entradas. Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária -
Impossibilidade de se exigir imposto pelas saídas quando as mercadorias são 
tributadas nas entradas.

Descumprimento de Obrigação Acessória. Omissão de Registro de Notas Fiscais de 
Entradas – Lícita a cobrança de multa formal quando não ocorre o registro das notas 
fiscais de entradas de mercadorias.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº. 
2008/001806 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 272,61 (duzentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), 
R$ 16.940,45 (dezesseis mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e cinco 
centavos), R$ 1.426,26 (um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e seis 
centavos), e R$ 143,60 (cento e quarenta e três reais e sessenta centavos), 
referentes os campos 5.11, 7.11, 9.11 e 11.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e julgar improcedente os valores de R$ 327,14 (trezentos e vinte e sete reais 
e quatorze centavos), R$ 20.329,05 (vinte mil, trezentos e vinte e nove reais e cinco 
centavos), R$ 2.424,64 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e 
quatro centavos), e R$ 244,12 (duzentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), 
referentes os campos 4.11, 6.11, 8.11 e 10.11, respectivamente. Os Srs. Daniel 
Almeida Vaz e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Recorrente e 
Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 29 dias do mês de 
outubro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
23.324,95 (vinte e três mil, trezentos e vinte quatro reais e noventa e cinco 
centavos), referente ao fato gerador presumido relativo a omissão de registro de 
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saídas de mercadorias nos exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007, lançados nos 
contextos 4, 6, 8 e 10, respectivamente, constatado pela omissão de registro de 
notas fiscais de entradas de mercadorias, identificado por meio de conferência de 
notas fiscais e do levantamento de notas fiscais de entradas não registradas no livro 
próprio. E multa formal no valor total de R$ 18.782,92 (dezoito mil, setecentos e 
oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), relativo a omissão de registro de 
notas fiscais de entradas, relativo aos exercícios de 2004 a 2007, lançados nos 
contextos 5; 7; 9 e 11, respectivamente, constatado por meio de conferência de 
notas fiscais e do levantamento de notas fiscais de entradas não registradas no livro 
próprio.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação, pede pela anulação da 
autuação fiscal, pois a mesma é indevida, uma vez que referente à mesma infração
está se aplicando duas penalidades.

Encaminhado à assessoria técnica a qual emitiu resumo técnico às folhas 
288/289.

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 contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, não argüiu preliminar, no mérito, diz que o 
fisco estadual, através do auto de infração 2008/1805, já está cobrando da empresa 
o ICMS substituição tributária deste mesmo período, sendo que se verifica que as 
mesmas notas fiscais que foram objeto de cobrança da Substituição Tributária estão 
presentes neste levantamento de notas fiscais de entradas não lançadas, o que leva 
a presumir que o referido imposto já está sendo cobrado do contribuinte no auto de 
infração de número 2008/1805 e que a manutenção do presente auto de infração 
geraria o pagamento em duplicidade, pede que seja reformada a sentença de 
primeira instância e que o auto de infração seja julgado improcedente.

Em manifestação de folhas 302/303, a Representação Fazendária opina pela 
manutenção da sentença de primeira instância em relação aos contextos 5.1; 7.1; 
9.1 e 11.1 e a improcedência dos contextos 4.1; 6.1; 8.1 e 10.1.

Analisado e discutido o presente processo quanto aos contextos 4, 6, 8 e 10, 
entendo que os mesmos não devem prevalecer, uma vez que as entradas não 
registradas a que se refere o auto de infração tratam-se de mercadorias sujeitas a 
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substituição Tributária já tributadas pelas entradas, portanto, não cabe a cobrança 
do ICMS novamente pois seria incorrer em bis in iden.

Quanto a multa formal lançada nos contextos 5.1; 7.1; 9.1 e 11.1, entendo 
que a mesma deve prevalecer, pois ao deixar de registrar as notas fiscais de 
entradas de mercadorias, o mesmo incorreu em descumprimento de obrigação 
acessória.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração de nº. 2008/001806 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 272,61 (duzentos e setenta e dois reais e
sessenta e um centavos), R$ 16.940,45 (dezesseis mil, novecentos e quarenta reais 
e quarenta e cinco centavos), R$ 1.426,26 (um mil, quatrocentos e vinte e seis reais 
e vinte e seis centavos), e R$ 143,60 (cento e quarenta e três reais e sessenta 
centavos), referentes aos campos 5.11, 7.11, 9.11 e 11.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e julgar improcedente os valores de R$ 327,14 (trezentos e vinte 
e sete reais e quatorze centavos), R$ 20.329,05 (vinte mil, trezentos e vinte e nove 
reais e cinco centavos), R$ 2.424,64 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e 
sessenta e quatro centavos), e R$ 244,12 (duzentos e quarenta e quatro reais e 
doze centavos), referentes os campos 4.11, 6.11, 8.11 e 10.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26          
dias do mês de no novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


