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ACÓRDÃO Nº. : 40/2010
PROCESSO Nº. : 2007/7130/500096
REEXAME NECESSÁRIO : 2.753
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : DINORAH CARIOLANO DA SILVA
INSC. ESTADUAL : 29.055.660-0

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Registro de Saída de 
Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária. Conclusão Fiscal – O 
levantamento conclusão fiscal é impróprio para exigir multa formal referente a saída 
de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2007/000809 e absolver o sujeito passivo dos 
valores de R$ 918,53 (novecentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), R$ 
4.406,37 (quatro mil, quatrocentos e seis reais e trinta e sete centavos), referentes 
aos campos 6.11 e 7.11, respectivamente. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
11 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 874,39 (oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e 
nove centavos), declarado e não registrado em livro próprio, referente ao período de 
01/09 a 21/12/2003, constatado por meio do levantamento básico do ICMS. No 
campo 5.1, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 405,46 (quatrocentos e cinco 
reais e quarenta e seis centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não 
registradas em livro próprio, relativo ao exercício de 2004, constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal. Nos campos 6.1 e 7.1 em multa formal no valor total 
de R$ 5.324,90 (cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), 
referente a saída de mercadorias isentas e sujeitas ao regime de substituição 
tributária, não registradas em livro próprio, relativo ao exercício de 2003, contatado 
por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos.

Em despacho de folhas 14/15, o julgador de primeira instância retorna os 
autos à origem, para a juntada do levantamento.
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Às folhas 17 e 18, o autor do procedimento junta o levantamento conclusão 
fiscal do exercício de 2003 e declaração do contribuinte que se diz optante pela 
escrituração fiscal.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 874,39, campo 4.11 e R$ 286,21, parte do campo 5.11 e absolvendo 
o contribuinte do pagamento dos valores de R$116,25, parte do campo 5.11 e das 
multas formais nos valores de R$ 918,53, campo 6.11 e R$ 4.406,37, campo 7.11 do 
auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 42, a chefe do CAT considerando que a parcela do 
crédito tributário julgado inexigível no contexto 6.1, com a incidência das cominações 
legais e atualização, ultrapassa o valor de alçada, fica o feito sujeito ao duplo grau 
de jurisdição relativamente aos contextos 6.11, no valor de R$ 918,53 e 7.11, no 
valor de R$ 4.406,37.

Analisado e discutido o presente processo, que nos contextos 6 e 7 exige 
multa formal referente a saída de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária, por meio do levantamento conclusão fiscal.

Como é de amplo conhecimento o levantamento conclusão fiscal não é o 
instrumento correto para apurar a omissão de saída de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária ou saída de mercadorias isentas e sim apenas para 
apurar omissão de saídas de mercadorias com tributação normal.

Portanto, entendo correta a decisão a julgadora de primeira instância quando 
julgou improcedentes os contexto 6 e 7 do presente auto de infração.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração 2007/000809 e absolvo 
o sujeito passivo dos valores de R$ 918,53 (novecentos e dezoito reais e cinquenta 
e três centavos), R$ 4.406,37 (quatro mil, quatrocentos e seis reais e trinta e sete 
centavos), referentes aos campos 6.11 e 7.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 25 
dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


