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ACÓRDÃO Nº:314/2009
PROCESSO N.º: 2009/6820/500033 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.635
RECORRENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA LUZ
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Falta de Emissão de Documentos Fiscais. Mercadorias 
Tributadas e as Não Sujeitas ao Pagamento do Imposto – Deve prevalecer o 
lançamento por descumprimento de obrigação acessória quando da não emissão de 
notas fiscais de saídas de mercadorias, mesmo que não sujeitas ao pagamento do 
imposto. 

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 
2009/000153 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 2.271,25 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco 
centavos) e R$ 2.787,66 (dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e 
seis centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, João Campos de Abreu, João Gabriel Spicker e Fabíola Macedo de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 20 de julho de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. AUTORA DO VOTO: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 5.058,91 (cinco mil, cinqüenta e 
oito reais e noventa e um centavos), referente à multa formal de emissão de 
documento fiscal correspondente às operações de saídas de mercadorias tributadas 
e mercadorias não sujeitas ao pagamento do imposto, registro sem emissão de 
notas fiscais, relativo ao período de 01.03.2007 a 31.07.2007 e 01.08.2007 a 
31.12.2007, constatado por meio do levantamento comparativo das saídas com 
documentário emitido.

Intimado do auto de infração, decorreu o prazo legal sem que o contribuinte 
tenha apresentado defesa ou quitado o débito, incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento da multa formal nos valores de R$ 
2.271,25, campo 4.11 e R$ 2.787,66, campo 5.11.
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo a este Conselho, arguiu preliminar de nulidade do auto 
de infração por cerceamento ao direito de defesa, e, no mérito, alega que a empresa 
tem como atividade venda de produtos agropecuários, portanto, 90% dos seus 
produtos são diferidos, isentos e com substituição tributária, estando na condição de 
microempresa, não obrigada ao registro de entradas e apuração do ICMS, e que a 
reclamação baseia-se em mera presunção, o que torna impossível a realização de 
levantamento conclusão fiscal.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração.

Em análise aos autos, trata-se da exigência de recolhimento de Multa Formal, 
decorrente da constatação da falta de emissão do documento fiscal quando das 
operações de saídas de mercadorias tributadas. Tal ocorrência também foi 
constatada nas operações de saídas de mercadorias não sujeitas ao pagamento do 
imposto, contrariando a legislação tributária, no levantamento comparativo das 
Saídas Registradas com Documentário Emitido, o auditor verificou que o valor 
registrado no livro Registro de Saídas era superior ao valor correspondente às notas 
fiscais emitidas no mesmo período, contrariando o art. 41, caput § 1º, e art. 44, 
inciso III, da Lei 1.287/01, senão vejamos:

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.

§1º As mercadorias ou os serviços, em qualquer hipótese, 
deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais 
que comprovem a regularidade da operação ou da 
prestação.

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.

Dessa forma, a não emissão do documento fiscal quando das saídas de 
mercadorias, mesmo que a referida operação já tenha sido tributada até o 
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consumidor final, caracteriza-se como infração à legislação tributária, ficando o 
contribuinte sujeito à penalidade de multa formal por descumprimento de obrigação 
acessória, portanto, correto o lançamento.

Face ao exposto, considerando que o trabalho do autuante foi realizado de 
acordo com as normas técnicas de auditoria autorizadas pela Secretaria da Fazenda 
e o contribuinte não apresentou provas capazes de ilidir o feito, no mérito, conheço 
do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração de nº 2009/000153 e condeno o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 2.271,25 (dois mil, 
duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) e R$ 2.787,66 (dois mil, 
setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos, referentes os campos 
4.11 e 5.11, respectivamente mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Autora do Voto

Representação Fazendária


