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ACORDÃO Nº:    15 /2009 
PROCESSO Nº: 2007/6040/500879
REXAME NECESSÁRIO Nº: 2.178
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: J G JACINTO E CIA LTDA

EMENTA: Multa Formal. Falta de Emissão de Documentos Fiscais. Fundo de 
Estoque. Cerceamento ao Direito de Defesa. Nulidade – A infração não sendo 
devidamente caracterizada é causa determinante de nulidade do lançamento, por 
prejudicar o contribuinte no exercício do seu direito de defesa.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito,
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, que julgou nulo o auto de infração nº2007/001108 no valor de 
R$1.526,98 (um mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos). O 
Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se outro auto de 
infração, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 de fevereiro de 2009, o conselheiro 
Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel. 

VOTO: A presente exigência fiscal é proveniente da falta de recolhimento do 
ICMS no valor de R$ 1.526,98 (hum mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa 
e oito centavos), referente a multa formal pela falta de emissão de nota fiscal de 
saídas de mercadorias sujeitas à substituição tributária objeto de fundo de 
estoque, conforme inventário final do exercício de 2005.

A autuada foi intimada por ciência direta, para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo 
em revelia. 

O processo foi devolvido ao autuante para juntada dos documentos 
comprobatórios da infração denunciada.

Foram anexados aos autos cópias do livro registro de inventário. 

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2007/001108, no valor de R$1.526,98, nulo, por entender que o livro registro de 
inventário com a escrituração do estoque existente no final do exercício de 2005, 
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por si não comprova o encerramento das atividades do sujeito passivo e a saída 
de mercadorias constantes do fundo de estoque sem emissão de notas fiscais.

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

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ, 
a empresa não se manifestou.  

Ao analisar o processo, observa-se que a julgadora de primeira instância 
agiu corretamente quando julgou o auto de infração nulo, pois a simples 
constatação de que a empresa possui um estoque de mercadorias no final do 
exercício de 2005, que é o que consta dos autos, não é suficiente para comprovar 
o encerramento das atividades da empresa ou a saída de mercadorias constantes 
do fundo de estoque sem emissão de nota fiscal. Registrando, portanto, a 
nulidade com cerceamento de defesa prevista no artigo 28, inciso II da Lei 
1.288/01. 

Entendo que o autor do procedimento deveria ter anexado aos autos 
documentos que comprovassem o encerramento de suas atividades, como a 
última nota fiscal de saída emitida e seguinte, sem nenhum lançamento, e as 
últimas notas fiscais de entradas, assim como cópia dos livros fiscais do ano 
fiscalizado, devidamente escriturados.

Ante o exposto, no mérito, em reexame necessário, voto por confirmar a 
decisão de primeira instância, que julgou nulo o lançamento e extinto o processo 
sem julgamento de mérito. 

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

Presidente

Cons. Relatora e Autora do Voto

Representação Fazendária


