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ACÓRDÃO Nº : 345/2010
PROCESSO Nº : 2010/6910/500004
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.889
RECORRENTE : D. L. PEREIRA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.383.527-6

EMENTA: Omissão De Saídas De Mercadorias Tributadas. Fundo de Estoque. 
Empresa Enquadrada no Simples Nacional. Inexistência de Regulamentação. 
Nulidade – É nula a exigência diante a falta de regulamentação do lançamento do 
crédito tributário, de empresa enquadrada no Simples Nacional.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento, por estar a empresa 
enquadrada no Simples Nacional e não haver regulamentação, argüida pelo 
Conselheiro Relator, para julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr.
Ricardo Shiniti Konya Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Marivanes 
Beserra Cruz, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 28 dias do mês de setembro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
16.992,46 (dezesseis mil, novecentos e noventa e dois reais, quarenta e seis
centavos), referente ao fundo de estoque de mercadorias tributadas existentes no 
estabelecimento ao final de suas atividades, relativas ao período de 01/01/2008 a 
31/12/2008, conforme constatado por meio do levantamento anexo. Consta como 
levantamento de origem, no campo 4.3, Levantamento do ICMS.

A autuada, intimada via postal, não comparece ao processo sendo lavrado 
termo de revelia à folha 09.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em sua 
totalidade.

Intimado por ciência direta da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo argüindo preliminar de nulidade por 
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cerceamento ao direito de defesa, em razão do autor do procedimento não juntar 
cópias dos documentos que dão sustentação à autuação. 

No mérito, alega que o levantamento está equivocado, pois o auditor não 
levou em consideração as notas fiscais de saídas de transferência do fundo de 
estoque, conforme cópias anexas. 

A Representação Fazendária considerando que a recorrente não apresenta 
nenhuma prova capaz de ilidir o feito, que as notas fiscais juntadas são referentes 
ao ano de 2009, recomenda a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e julgar procedente o auto de infração.

Em análise aos autos, verifica-se que a autuada está enquadrada no Simples 
Nacional, o qual foi instituído pela Lei Complementar 123/06, entrando em vigor em 
01/07/2007, porém, ainda não regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional, impossibilitando a fiscalização e a constituição do crédito tributário em 
relação ao exercício de 2008.

           Portanto, discordando da julgadora de primeira instância, entendo nulo o 
procedimento por inexistência de normas que definam as competências e os 
procedimentos para constituição de ofício dos créditos tributários em relação ao 
período em questão. 

Pelo exposto, levanto e acolho a preliminar de nulidade do lançamento, por 
estar a empresa enquadrada no Simples Nacional e não haver regulamentação, 
para julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.         

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


