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ACÓRDÃO Nº : 615/2009
PROCESSO Nº : 2009/6860/500098
REEXAME NECESSÁRIO : 2668
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : REGILENE AMORIM RODRIGUES
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.088.486-1

EMENTA: Multa Formal. Omissão de Saídas. Mercadorias Sujeitas ao Regime de 
Substituição Tributária. Levantamento Conclusão Fiscal – É nulo o lançamento 
embasado em levantamento impróprio para verificação de irregularidades em 
atividade comercial com preponderância de mercadorias sujeitas a substituição 
tributária. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, em 
reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou nulo o 
auto de infração de nº 2009/000090 e extinto o processo sem julgamento de mérito. 
O conselheiro João Gabriel Spicker votou pela improcedência do auto de infração. 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 Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 21 
dias do mês de outubro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum.

VOTO: A empresa foi autuada para que recolha ao Tesouro Estadual, a título de 
multa formal, a importância de R$ 4.308,80 (Quatro mil, trezentos e oito reais e 
oitenta centavos), referente às saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, quando do encerramento de suas atividades, não registradas 
no livro próprio, relativas ao exercício de 2007, conforme constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada por via postal, não comparecendo aos autos, 
incorrendo em revelia

A julgadora de primeira instância julgou nulo o auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em 1ª instância para que se julgue nulo o presente 
auto de infração.
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Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que a atividade 
principal da empresa é comércio de varejo de peças e acessórios novos para 
veículos automotores, portanto, sujeita ao regime de substituição tributária, e que o 
Levantamento Conclusão Fiscal utilizado pela autoridade autuante não é propício 
para se cobrar Multa Formal de mercadorias sujeitas a regime de substituição 
tributária, como já vem decidindo este conselho, vejamos:

ACÓRDÃO Nº: 567/2006 – EMENTA:
Levantamento da Conta Mercadorias. 
Constatação de omissão de saída de mercadoria 
sujeitas ao regime de substituição tributária. 
Impropriedade do Levantamento. O levantamento 
específico é mais eficaz para apuração nesse tipo 
de irregularidade. Lançamento nulo.          

Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a sentença de 
primeira instância para julgar nulo o auto de infração nº 2009/000090 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26  
dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Conselheiro Relatora

Representação Fazendária


