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ACÓRDÃO Nº. : 447/2010
PROCESSO Nº. : 2010/6140/500182
REEXAME NECESSÁRIO : 2.933
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ASSUERO SEPULVIDA PEREIRA
INSC. ESTADUAL : 29.383.217-0

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Descumprimento de Obrigação 
Acessória. Falta de Registro de Saída de Mercadorias Isentas ou Não Tributadas e 
Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária – O levantamento conclusão fiscal é 
impróprio para exigir multa formal referente a saída de mercadorias que não se 
sujeitam a tributação normal. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2010/000212 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz os valores R$ 50.577,49 (cinqüenta mil, quinhentos e setenta 
e sete reais e quarenta e nove centavos), e R$ 83.586,31 (oitenta e três mil, 
quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), referentes aos campos 4.11 
e 5.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 23 dias do mês de novembro de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher multa formal no valor total de R$ 
134.163,80 (cento e trinta e quatro mil, cento e sessenta e três reais, oitenta 
centavos), relativo a omissão de vendas de mercadorias isentas ou não tributadas e 
sujeitas à substituição tributária, referente ao período de 01/01/2007 a 31/12/2008, 
constatado através do levantamento conclusão fiscal.

Intimada via postal, a autuada não comparece ao processo, sendo lavrado 
termo de revelia à folha 14.
           

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

           A Representação Fazendária recomenda a manutenção da sentença 
prolatada em primeira instância, para que seja julgado nulo o auto de infração. 

Intimado, via postal, da decisão de primeira instância e do parecer da REFAZ, 
o contribuinte não comparece aos autos. 
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           Em despacho de folhas 27, a chefe do CAT, considerando que a parcela 
julgada inexigível é superior ao valor de alçada, submete o feito ao duplo grau de 
jurisdição, nos termos dispostos no parágrafo único do art. 58 da  Lei 1.288/01.

Analisado o presente processo, verifica-se que o autor do procedimento
aplicou multa formal pela omissão de saídas de mercadorias isentas ou não 
tributadas e sujeitas à substituição tributária, constatada através do levantamento 
conclusão fiscal, deste modo utilizando-se de um instrumento de auditoria que não é
o correto para esta situação, mas apenas para apurar omissão de saídas de 
mercadorias com tributação normal. Portanto, embora o julgador de primeira 
instância tenha julgado o auto de infração nulo, entendo que o mesmo é
improcedente, uma vez que o levantamento utilizado não é o adequado para apurar 
omissão de saídas das mercadorias na situação tributária em questão.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 2010/000212 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores R$ 50.577,49 
(cinqüenta mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), e R$ 
83.586,31 (oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


