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ACÓRDÃO Nº : 356/2010
PROCESSO : 2009/7270/500303
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.750
RECORRENTE : MARIA IVONE ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.377.653-9

EMENTA: Levantamento Específico de Mercadorias. Omissão de Saídas. Falta de 
Emissão e Registro de Notas Fiscais – A não ocorrência da emissão e o respectivo 
registro de saídas de mercadorias tributadas ensejam o lançamento do imposto 
devido.

Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Emissão de Notas Fiscais de 
Saídas – Passível de multa formal a ausência da emissão e o respectivo registro de 
saídas de mercadorias

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 nº 2009/001433 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
1.511,32 (um mil, quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos) e R$ 889,01 
(oitocentos e oitenta e nove reais e um centavo), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
mais acréscimos legais. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Marivanes Beserra Cruz e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 06 dias do mês de julho de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 1.511,32 (hum mil, quinhentos e onze reais e trinta e 
dois centavos), proveniente da omissão de saidas de mercadorias, (vasilhames 
botijões de gás vazio) deixando de emitir a respectiva nota fiscal, constatado por 
meio do levantamento específico, relativo ao exercício de 2005. No campo 5.1, em 
multa formal no valor de R$ 889,01 (oitocentos e oitenta e nove reais e um centavo) 
proveniente da omissão de notas fiscais de saidas e do registro em livro próprio, 
conforme consta do levantamento específico relativo ao exercício de 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação.

O julgador de primeira instância julgou o auto de infração procedente.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso alegando, em síntese, que não foi considerado que o ICMS de 
todos os produtos foram pagos antecipadamente, uma vez que estão sujeitos ao 
regime de Substituição Tributária.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo, resta claro que em relação 
ao contexto 4, trata-se de saidas não registradas de botijões de gás vazios e que os 
mesmos estão sujeitos a tributação normal, portanto, correta a cobrança do ICMS 
relativo aos mesmos.

No contexto 5, que exige multa formal pela não emissão de notas fiscais de 
saídas e registro em livro próprio, também está correta a exigência uma vez que é 
obrigação de todo o contribuinte emitir e registrar as notas fiscais referentes a cada 
operação efetuada.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2009/001433 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 1.511,32 (um mil, quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos) e 
R$ 889,01 (oitocentos e oitenta e nove reais e um centavo), referentes aos campos 
4.11 e 5.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


