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ACÓRDÃO Nº:439/2008
PROCESSO Nº : 2006/6640/500957          
REEXAME NECESSÁRIO: 1978
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MAXMACOL LTDA.

EMENTA: Exigência fiscal, face a existência de estoque de mercadorias 
tributadas em 31.07.2006. Presunção de omissão de saídas de mercadorias 
tributadas. Faltas de provas do encerramento das atividades do estabelecimento. 
Nulidade do lançamento por imprecisão da matéria tributável. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da matéria tributável, argüida pelo relator, e julgar extinto sem 
julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de maio de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada, a pagar multa formal na importância 
de R$2.505,47 (dois mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), 
referente a não emissão de notas fiscais de saídas de mercadorias retidas, no 
estoque registrado no balancete patrimonial de 31/07/2006, relativo ao período de  
31.07.2006.

Termo de aditamento foi juntado aos autos, para alterar o termo balancete 
patrimonial para Balanço Patrimonial em 31/07/2006, fls. 07.

Termo de revelia foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
impugnação e o não pagamento do crédito tributário lançado nos autos, fls. 11.   

Sentença foi lavrada, onde diz que o contribuinte foi intimado via postal, 
para apresentar impugnação, não comparecendo ao feito, incorrendo em revelia 
nos termos do art. 47 da Lei nº 1.288/2001.  Diz que a existência de estoque de 
mercadorias tributadas na fonte, constante do balanço patrimonial fls. 9, por si só 
não caracteriza a omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, mesmo porque se as mercadorias estão em estoque, não 
foram vendidas. Para comprovação das saídas de mercadorias sem a emissão de 
notas fiscais seria necessário a elaboração de um levantamento que confrontasse 
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os documentos emitidos com os registros efetuados, o que não foi feito pelo 
autuante. Julga improcedente o auto de infração.  

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, pela improcedência do auto de infração.

O contribuinte apesar de devidamente intimado não manifestou.

O histórico do auto de infração diz que aplicou multa formal por falta de 
escrituração de mercadorias constante dos estoques da empresa. Esse fato, 
como bem disse a r. julgadora singular, não caracteriza omissão de saídas de 
mercadorias. 

O procedimento fiscal efetuado, não deve prevalecer neste Contencioso 
administrativo-tributário, por falta de base legal. Com essas considerações, 
entendo que a nulidade do auto de infração, por imprecisão da matéria tributável, 
argüida pela relatoria, deve prevalecer neste Órgão Colegiado. 

De todo exposto, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação da matéria tributável, argüida pelo relator, e julgar 
extinto sem julgamento de mérito.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


