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ACÓRDÃO No 

         
 033/2016 

PROCESSO No:  2010/6640/500668 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2010/002092 
REEXAME NECESSARIO No:  3.475 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO:  ENTRONCAMENTO COMÉRCIO DERIVADOS   

DE PETRÓLEO LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:  29.063.084-3 

 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA FORMAL. É procedente o 
lançamento que reclama do sujeito passivo multa formal pelo registro de notas fiscais 
de saídas de mercadorias tributadas cujo Modelo, Série e Subsérie não existem no 
universo de documentos fiscais autorizados pela SEFAZ. 
 
 
RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 

infração no 2010/002092, para reclamar do contribuinte acima qualificado a multa formal 
pela emissão, no ano de 2005, de documento fiscal não fidedigno com a legislação 
tributária, considerado não correspondente a uma efetiva operação ou prestação, no 
valor de R$ 101.834,98. 

 
Anexaram-se aos autos o Levantamento especial, termo de homologação de 

AIDF e Livro Registro de Saídas (fls. 04/057). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração via postal (fls. 59) e, 
tempestivamente, apresentou impugnação, com as seguintes alegações (fls. 61/64): 

 
Que o fisco usou como meio de provas presunções; que a utilização de 
meios indiciários exige sejam especificados os motivos da 
impossibilidade de uso de outros meios e indicação de critérios usados 
na determinação do fato imponível; que os fatos narrados não 
comprovam a ocorrência do fato gerador. 

 
Fez juntada de procuração e contrato social (fls. 65/67). 
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Os autos foram devolvidos ao autor para ajuntada dos documentos fiscais 

autuados. Em manifestação às fls. 75/77 o autuante informa que efetuou a 2ª intimação 
através de AR que foi recusado pelo destinatário; disse que o livro Registro de Saídas 
possui fé pública e que o ônus da prova cabe ao contribuinte. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls.81/83), aduz que:  
 

Não foram anexadas aos autos as notas fiscais de saídas objeto da 
autuação, o que contraria a legislação no que cinge a comprovação do 
ilícito descrito. 
 

Colacionou a legislação de regência e Acórdão pertinente e disse estar 
caracterizada a nulidade por cerceamento ao direito de defesa por falta da 
documentação probatória. julgou NULO o auto de infração 2010//002092, sem análise 
de mérito, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
101.834,98. Submeteu seu decisium ao COCRE. 

 
       Em manifestação de fls. 84/86 o Representante Fazendário sustenta como 

segue: 
 

O crédito reclamado se deu com base na escrituração do livro registro 
de saídas, onde a autuada registrou operações de saídas tendo 
documentos não previstos na legislação tributária; não vislumbro 
qualquer presunção. Pelo contrário, as provas utilizadas pelo autuante 
estão estampadas nos documentos de fls. 06/57. As operações do 
contribuinte deverão ser feitas com base nos documentos autorizados 
pela SEFAZ. Lançamentos feitos no livro sem a emissão do devido 
documento fiscal autorizado, infringem a legislação. 
 

Nestas considerações, recomenda seja modificada a decisão singular e 
declarada a procedência do feito. 

 
Intimado da Sentença de 1ª instância e notificado do parecer da REFAZ o 

sujeito passivo quedou-se silente.   
 

É o relatório. 
 
 
VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos os autos. Trata-se, na verdade, não de 
emissão e sim de registro de notas fiscais não previstas na legislação do ICMS, razão 
pela qual fora aplicada a multa formal em apreço. 
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Tem-se nos autos o Levantamento especial, o termo de homologação de 
AIDF e cópias do Livro Registro de Saídas (fls. 04/057) nas quais é possível ver o 
registro de notas fiscais de saídas de mercadorias cuja seriação é desconhecida no 
meio fiscal. Os registros encontram-se sob a rubrica de notas fiscais da série SIM, 
subsérie SIM. 
 

A defesa alega que não praticou nenhuma irregularidade e que o fisco se 
utilizou de presunções. Que os fatos narrados não comprovam a ocorrência do fato 
gerador. 

A julgadora de primeira instância disse que não foram anexadas aos autos as 
notas fiscais de saídas objeto da autuação. 

 
 O Representante Fazendário disse que o crédito reclamado se deu com base 

na escrituração do livro registro de saídas, onde a autuada registrou operações de 
saídas tendo documentos não previstos na legislação tributária. Que as provas 
utilizadas pelo autuante estão estampadas nos documentos de fls. 06/57 (cópias dos 
livros registro de saídas). Que as operações do contribuinte deverão ser feitas com 
base nos documentos autorizados pela SEFAZ. Que os lançamentos feitos no livro sem 
a emissão do devido documento fiscal autorizado, infringem a legislação. 

 
 A Lei 1.287/2001 textualiza: 

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

(...);  

II - escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos prazos 
normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda que contribuinte substituto ou 
substituído; (Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11).  

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; 

As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse da 
Administração Tributária no controle das operações e prestações para assegurar o fiel 
cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações acessórias existem em 
função da obrigação principal e assim gravitam em sua órbita. 
 

      O fato gerador, num primeiro momento, é aquela situação prevista na lei, por 
força do princípio da estrita legalidade. A situação descrita na lei, de per si, é suficiente 
para dar azo à obrigação tributária, não necessitando de nenhum outro evento para 
criar a obrigação de dar. 
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No comércio varejista de revenda de combustíveis (postos de gasolina) não 

há, à princípio, razão para a não emissão e/ou a emissão de documentos fiscais 
graciosos para acobertar a saída de combustíveis, por se tratar de mercadorias cujo 
imposto já fora retido por antecipação pelas refinarias de petróleo. Isso em tese, 
admitindo-se a hipótese de que todas as operações de compra e venda sejam 
regulares. 

 
Aqui, porém, os fatos teimam em nos mostrar o contrário. A razão disso? O 

sujeito passivo não nos explicou. 
 
Desta forma, só nos resta o alinhamento com as convicções do 

Representante Fazendário para pugnar pela procedência do feito e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do valor de R$ 101.834,98, mais acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 

DECISÃO 
 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo conselheiro Guilherme Trindade Meira 
Costa. No mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de 
primeira instância para julgar procedente a reclamação tributária do auto de infração no 
2010/002092 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 101.834,98 (cento e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito 
centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Rui José Diel, João Alberto Barbosa Dias, Osmar 
Defante, José Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira Costa e Felipe 
Falcão de Lima. O representante fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Presidiu a sessão de julgamento ao primeiro dia do mês de abril de 
2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos vinte e oito dias do mês abril de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro Relator 


