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ACÓRDÃO Nº. : 226/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6670/500828
REEXAME NECESSÁRIO : 2.702
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : A. R. DE SOUSA - PERFUMARIA
INSC. ESTADUAL : 29.394.470-9

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Omissão de Registro de Notas 
Fiscais de Saídas. Mercadoria com Imposto Diferido. Empresa Enquadrada no 
Simples Nacional – É nulo o lançamento ante a ausência de regulamentação, pelo 
Comitê Gestor do Simples Nacional, de normas para constituição do crédito 
tributário.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração 2008/002395 e extinto o processo sem julgamento 
do mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 29 dias do mês de junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher multa formal na importância de R$ 
1.674,08 (um mil, seiscentos e setenta e quatro reais, oito centavos), referente a 
falta de registro de operações de saídas de mercadorias diferidas (transferência de 
fundo de estoque) no livro fiscal próprio, relativas as notas fiscais M-1 nºs 01 a 09, 
de março de 2008, constatado por meio do levantamento comparativo de saídas. 

A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva, onde 
alega que ao fazer o preenchimento das notas fiscais ficou em aberto o número da 
inscrição estadual, motivo pelo não foram lançadas de imediato, pois a Delegacia da 
Receita prometeu a devolução das primeiras vias assim que fosse liberada a 
inscrição estadual, que o processo de inscrição só foi liberado em 21/05/2008, 
momento em que a documentação já se encontrava em poder do auditor fiscal.

            A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para 
saneamento.

         O autor do procedimento junta cópias do livro registro de saídas (fls. 22/33) e 
se manifesta à folha 34.
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          A julgadora de primeira instância, preliminarmente, considerando que o 
faturamento da empresa está dentro dos limites estabelecidos para o Simples 
Nacional e que a Lei 123/06, que o instituiu, entrou em vigor em 01/07/2007, contudo 
a constituição de crédito tributário a partir desta data, relativa ao ICMS, ainda está 
sujeita à regulamentação pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, declara nulo o 
auto de infração conforme disposto no artigo 29 da Lei 1.288/01, por estar 
caracterizado o cerceamento de defesa previsto no artigo 28, inciso II do mesmo 
diploma legal.          

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença prolatada em primeira instância e julgar nulo o auto de 
infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte se manifestou 
tempestivamente, com as mesmas alegações apresentadas em recurso anterior, 
acrescentado que não poderia ter sido auditado por falta regulamentação do Simples 
Nacional.

Analisado e discutido o presente processo, considerando que o faturamento 
da empresa está dentro dos limites estabelecidos para o Simples Nacional e que a 
constituição do crédito tributário ainda não foi regulamentada pelo Comitê Gestor do 
Simples Nacional, entendo correta a decisão do julgador de primeira instância que 
julgou nulo o auto de infração, por estar caracterizado o cerceamento ao direito de 
defesa nos termos previstos no artigo 28, inciso II, da Lei 1.288/01. 

Pelo exposto, em reexame necessário, confirmo a decisão de primeira 
instância e julgo nulo o auto de infração 2008/002395 e extinto o processo sem 
julgamento do mérito. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 27
dias do mês de agosto de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


