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ACÓRDÃO Nº : 228/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6040/502673
REEXAME NECESSÁRIO : 2.845
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : BR RURAL – COM. DE PROD. AGROPEC. LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.379.937-7

EMENTA: Multa Formal. Levantamento Financeiro. Presunção de Omissão de 
Saídas. Produtos Agropecuários. Diferimento – Não prevalece o lançamento
embasado em levantamento inadequado para exigência de multa formal pela 
presunção de omissão de saídas de mercadorias cujo imposto é diferido. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância e julgar 
improcedente o auto de infração nº 2009/001595 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz os valores de R$ 1.525,58 (um mil, quinhentos e vinte e cinco 
reais e cinquenta e oito centavos), R$ 4.885,90 (quatro mil, oitocentos e oitenta e 
cinco reais e noventa centavos), R$ 12.518,66 (doze mil, quinhentos e dezoito reais 
e sessenta e seis centavos) e R$ 2.734,22 (dois mil, setecentos e trinta e quatro 
reais e vinte e dois centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente. 
A conselheira Elena Peres Pimentel votou pela nulidade dos autos. O Senhor 
Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 06 dias do mês de julho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher multa formal, em quatro contextos, no valor 
total de R$ 21.664,36 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais, trinta e 
seis centavos), referente omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária ou não tributadas, nos exercícios de 2005 e 2006, identificados 
nos respectivos levantamentos financeiros.

A autuada foi intimada por ciência direta e não compareceu ao processo.

           Foi lavrado termo de revelia à folha 08.

O julgador de primeira instância, entendendo que o levantamento financeiro é 
impróprio para apuração de infração que envolva mercadorias sujeita à substituição 
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tributária, também o é para mercadorias não tributadas, julga nulo o auto de 
infração.

           A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
prolatada em primeiro grau, que julgou nulo o auto de infração.  

Intimado via postal, primeiramente da decisão de primeira instância e, em 
ocasião posterior do parecer da Representação Fazendária, em nenhuma das 
ocasiões o contribuinte comparece aos autos.

           A Chefe do CAT, em despacho às fls. 21, considerando que o auto de 
infração foi julgado nulo em primeira instância, que cientificado da decisão de 
primeira instância e parecer da REFAZ a autuada deixa transcorrer “in albis” o prazo 
para manifestar-se; considerando que a parcela do crédito tributário considerado 
inexigível supera o valor de alçada, fica o feito sujeito ao duplo grau de jurisdição 
nos termos dispostos no Parágrafo único do art. 58 da Lei 1.288/01, encaminha este 
para julgamento pelo COCRE. 

Ao analisar o presente processo, verifica-se a cobrança de multa formal 
baseada na presunção de omissão de saídas de mercadorias sujeitas à substituição 
tributária ou com imposto diferido (produtos agropecuários), constatada através de 
levantamento financeiro, que não é o apropriado para esta situação por não 
determinar com precisão a obrigação exigida. Conforme orientação do Manual de 
Auditoria da Secretaria da Fazenda este levantamento é utilizado para detectar 
omissão de registro de saídas de mercadorias tributadas. 

Pelo exposto, voto, no mérito, em reexame necessário, para reformar a 
decisão de primeira instância e julgar improcedente o auto de infração nº 
2009/001595 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 
1.525,58 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), R$ 
4.885,90 (quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), R$ 
12.518,66 (doze mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos) e R$ 
2.734,22 (dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 27
dias do mês de agosto de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário
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