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ACÓRDÃO Nº. : 611/2009
PROCESSO : 2008/7020/500077
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.698
RECORRENTE : AUTO POSTO FLOR DO NORTE LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.006.375-2

EMENTA: ICMS. Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária. Falta 
de Emissão de Notas Fiscais de Saídas - Caracterizado o descumprimento de 
obrigação acessória quando constatado a falta de emissão de notas fiscais de 
saídas, sujeitas a substituição tributária.

Multa Formal. Descumprimento de Obrigação Acessória. Presunção de Falta de 
Registro de Notas Fiscais de Entradas. Mercadorias Sujeitas ao Regime de 
Substituição Tributária – Descaracterizado o descumprimento de obrigação 
acessória quando da inexistência de previsão legal para a presunção a que se refere 
o auto de infração.

Omissão de Entrada. Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária -
Comprovada a omissão de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de 
Substituição Tributária quando a somatória das saídas e do estoque final são 
superiores à somatória das entradas e do estoque inicial. 

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. 
2008002310 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 712,48 (setecentos e doze reais e quarenta e oito centavos), e R$ 
5.340,99 (cinco mil, trezentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), R$ 
13.546,69 (treze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove 
centavos), R$ 246,28 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), R$ 
4.411,87 (quatro mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e sete centavos), R$ 
518,79 (quinhentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), referentes aos 
campos 4.11, 6.11 a 9.11, 11.11, respectivamente, mais acréscimos legais, 
conforme Termo de Aditamento de fls. 193/197; e absolver o sujeito passivo dos 
valores de R$ 2.136,40 (dois mil, cento e trinta e seis reais e quarenta centavos), e 
R$ 207,52 (duzentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), referentes aos 
campos 5.11 e 10.11, respectivamente; conforme Termo de Aditamento de fls. 
193/197. O Senhor 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 
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sessão de julgamento aos 17 dias do mês de novembro de 2009, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1; 7.1 e 9.1 em 
multa formal no valor total de R$ 18.670,11 (dezoito mil, seiscentos e setenta reais e 
onze centavos), relativo a omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
Substituição Tributaria, relativo aos exercícios de 2005 a 2007, constatado por meio 
do levantamento específico de mercadorias. Nos campos 5.1 e 10.1, em multa 
formal no valor total de R$ 1.806,97 (hum mil, oitocentos e seis reais e noventa e 
sete centavos), referente a omissão de entrada de mercadorias sujeitas ao regime 
de Substituição Tributária, relativo aos exercícios de 2005 e 2007, constatado por 
meio do levantamento específico de mercadorias. Nos campos 6.1; 8.1 e 11.1 por 
deixar de recolher ICMS/ST no valor total de R$ 6.402,07 (seis mil, quatrocentos e 
dois reais e sete centavos), relativo a omissão de entradas de mercadorias sujeitas 
ao regime de S/T, nos exercícios de 2005 a 2007, constatado por meio do 
levantamento específico de mercadorias.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Em despacho de folhas 185, a julgadora de primeira instância retorna os 
autos a origem para saneamento.

Às folhas 193/197 é lavrado termo de aditamento alterando os campos 4.8 
para R$ 4.749,84; 4.11 para R$ 712,48; 5.8 para R$ 21.363,98; 5.11 para R$ 
2.136,40; 6.11 para R$ 5.340,99; 7.8 para R$ 90.311,25; 7.11 para R$ 13.546,69; 
8.8 para R$ 985,15; 8.11 para R$ 246,28; 9.8 para R$ 29.412,44; 9.11 para R$ 
4.411,87; 10.8 para R$ 2.075,19; 10.11 para R$ 207,52; 11.8 para R$ 2.075,19 e 
11.11 para; R$ 518,79.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação intempestiva.

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 lançados no termo de aditamento de 
folhas 193/197, acrescido das cominações legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que a recorrente já efetuou o 
pagamento do ICMS na fonte, junto à distribuidora de petróleo, que por sua vez 
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repassou ao estado; que o atuo de infração desobedece aos princípios da 
administração pública. Diz, também, que se presumiu a omissão de entrada e saída 
de mercadorias sem a emissão das notas fiscais, o que presumiu a ausência de 
recolhimento do imposto e em nenhum momento se comprovou por diligência que as 
mercadorias tivessem chegado aos destinatários, alega que a multa acessória deve 
guardar correspondência entre o valor que deixou de ser recolhido e a diferença da 
margem de agregação do produto, sem ignorar o que já foi retido na aquisição do 
produto e que é imprópria a apuração de ilícito via levantamento fiscal elaborado em 
desarmonia à boa técnica de auditoria e o que se espera é o cancelamento do auto 
de infração.

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

Discutido o presente processo, analisando os contextos 4, 7 e 9 do 
auto de infração, que exige multa formal pela omissão de registro 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 uma 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 público 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.
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Quanto aos contextos 5 e 10, que exige multa formal pelo não registro de 
notas fiscais de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição 
Tributária, entendo que os mesmos não podem prevalecer, uma vez que já está a se 
exigir multa formal pela omissão do registro de saídas de mercadorias sujeitas ao 
regime de Substituição tributária, nos mesmos exercícios.

Em relação aos contextos 6, 8 e 11, que exige ICMS relativo a omissão de 
entradas de mercadorias sujeitas ao regime Substituição Tributária detectadas por 
meio do levantamento específico de mercadorias, como se vislumbra nos autos o 
contribuinte apresenta as vendas mais o estoque final superiores as aquisições mais 
o estoque inicial, fato este que enseja a omissão de registro de aquisição de 
mercadoria sujeita ao regime de Substituição Tributária.

Em momento algum em seu recurso o contribuinte apresentou provas 
capazes de ilidirem a infração.

Pelo exposto, 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. 2008/002310 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 712,48 (setecentos e doze reais e quarenta e 
oito centavos), e R$ 5.340,99 (cinco mil, trezentos e quarenta reais e noventa e nove 
centavos), R$ 13.546,69 (treze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e 
nove centavos), R$ 246,28 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte e oito 
centavos), R$ 4.411,87 (quatro mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e sete 
centavos), R$ 518,79 (quinhentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), 
referentes aos campos 4.11, 6.11 a 9.11, 11.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais, conforme Termo de Aditamento de fls. 193/197; e absolver o sujeito passivo 
dos valores de R$ 2.136,40 (dois mil, cento e trinta e seis reais e quarenta 
centavos), e R$ 207,52 (duzentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), 
referentes aos campos 5.11 e 10.11, respectivamente; conforme Termo de 
Aditamento de fls. 193/197.
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PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 26 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


