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ACÓRDÃO Nº : 178/2010
PROCESSO Nº : 2009/6010/500919
REEXAME NECESSÁRIO : 2857
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ALTAIR ALVES TEIXEIRA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.016.579-2

EMENTA: Multa Formal. Omissão de Saídas de Mercadorias Sujeitas ao Regime de 
Substituição Tributária. Levantamento Financeiro - É nulo o auto de infração 
embasado em levantamento impróprio para a constatação do ilícito fiscal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou nulo o auto de infração 2009/001952 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que seja refeito levantamento adequado para a espécie 
de produtos comercializados. 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 07 dias do mês de junho de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado no contexto 4 por deixar de recolher o ICMS 
Substituição Tributária no valor de R$ 263,17 (duzentos e sessenta e três reais e 
dezessete centavos), sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais 
constantes do Levantamento do ICMS, relativo ao exercício de 2007.

No contexto 5, o contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro 
Estadual o valor de R$ 1.507,24 (hum mil, quinhentos e sete reais e vinte e quatro 
centavos), referente a Multa Formal pela omissão de saídas de mercadorias sujeitas 
a substituição tributária, relativo ao exercício de 2007, conforme apurado por 
intermédio do Levantamento Financeiro, em anexo.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos e incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou procedente em parte o auto de 
infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento do ICMS no valor de 263,17, 
referente ao contexto 4, e julgando nula a exigência do crédito tributário no valor de 
R$ 1.507,24.
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Em manifestação, a Representação Fazendária recomendou a confirmação 
da decisão prolatada em primeira instância.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

Em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito tributário, 
julgado inexigível, R$ 1.507,24, supera o valor de alçada; submete o feito ao duplo 
grau de jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo único do art. 58 da Lei 
1288/2001.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o 
Levantamento Financeiro, anexo, demonstra que as mercadorias vendidas são 
sujeitas ao regime de Substituição Tributária, seria preciso um Levantamento 
Específico das mercadorias para a constatação da origem fiscal das respectivas 
saídas, para que se pudesse detectar se houve ou não omissões de entradas de 
mercadorias, o que não foi feito pela autoridade autuante, que realizou levantamento 
financeiro, impróprio para a constatação do ilícito fiscal.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando  a decisão de 
primeira instância, para  julgar nulo o auto de infração 2009/001952 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 13 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


