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ACÓRDÃO Nº:445/2008
PROCESSO Nº : 2007/7130/500004          
REEXAME NECESSÁRIO: 1924
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: DAISY HIPER CENTER SUPERMERCADOS LTDA.

EMENTA: Multa formal por omissão de saídas de mercadorias isentas ou não 
tributadas. Levantamento conclusão fiscal inadequado para sua apuração. 
Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/000041 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 4.001,11 (quatro mil e 
um real e onze centavos) e R$ 2.444,85 (dois mil, quatrocentos e quarenta e 
quatro reais e oitenta e cinco centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. 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, Raimundo Nonato Carneiro e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 28 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, nos 
seguintes contextos:
Contexto 4: a importância de R$4.001,11 (quatro mil, um real e onze 
centavos), referente a venda de mercadorias isenta no valor de R$40.011,01, 
conforme constatado através do levantamento conclusão fiscal, relativo ao 
período de  01.01 à 31.12.2004.
Contexto 5: a importância de R$2.444,85 (dois mil, quatrocentos e quarenta e 
quatro reais e oitenta e cinco centavos), referente a venda de mercadorias 
isenta no valor de R$24.448,50, conforme constatado através do levantamento 
conclusão fiscal, relativo ao período de  01.01 à 31.12.2005.

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. 70.   
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Sentença foi lavrada, onde diz que o contribuinte foi intimado via postal, 
para apresentar impugnação, não comparecendo ao feito, incorrendo em 
revelia nos t ermos do art. 47 da Lei nº 1.288/2001.  E conforme o art. 57 do 
mesmo diploma legal, constata-se que a empresa está corretamente 
identificada nos autos, que trata-se de omissão de vendas de mercadorias 
isentas e não tributadas, estão de conformidade com os artigos como infração, 
e nos artigos sugeridos para as penalidades. Diz mais, que apesar da lei prevê 
multa formal, para a falta de emissão de documentos fiscais, no momento das 
vendas de mercadorias isentas e não tributadas, o autuante utilizou-se de 
levantamento impróprio para apurar a infração, conforme dispõe o manual de 
auditoria. Tal fato constitui sim num forte indício de ocorrência de omissão de 
vendas fictícias, só que devendo serem procedido um levantamento específico 
de mercadorias. Face a isso, 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 agente do fisco, utilizou de levantamento impróprio para apurar a 
infração, pois contraria o manual de auditoria – SEFAZ, esse levantamento 
constitui forte indício de ter o contribuinte promovido vendas sem emitir notas 
fiscais respectivas. Mas, deve lançar de outro levantamento adequado para 
apurar a infração, caso haja. 

Com essas considerações, entendo que o procedimento administrativo-
tributário não deve prevalecer neste contencioso.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/000041 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 4.001,11 
(quatro mil e um real e onze centavos) e R$ 2.444,85 (dois mil, quatrocentos e 
quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), referentes os campos 4.11 e 
5.11, respectivamente.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


