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ACÓRDÃO Nº : 80/2010
PROCESSO Nº. : 2009/7130/500075
REEXAME NECESSÁRIO : 2.698
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : J & R AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.373.300-7

EMENTA: Multa Formal. Levantamento Financeiro. Presunção de Omissão de 
Saídas de Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária – o 
levantamento financeiro é inadequado para exigência de multa formal pela 
presunção de omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 2009/000310 e absolver o sujeito 
passivo dos valores de R$ 8.016,98 (oito mil, dezesseis reais e noventa e oito 
centavos), e R$ 2.589,06 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e seis 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. 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 Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 23 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa supracitada foi autuada a recolher multa formal no valor de R$ 
10.606,04 (dez mil, seiscentos e seis reais e quatro centavos), referente à saída de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, não registrada no livro 
próprio, conforme foi contatado por meio do levantamento financeiro relativo ao 
período de 01/01/2007 a 30/06/2007 e 01/01/2008 a 31/12/2008.

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

           Foi lavrado termo de revelia à folha 11.

A julgadora de primeira instância, considerando que o lançamento não está 
de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria da Fazenda, julgou o auto 
de infração nulo sem análise do mérito.
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           A Representação Fazendária manifesta-se pela confirmação da decisão 
prolatada em primeira instância e julgar nulo o auto de infração.  

Intimado por ciência direta da decisão de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, o contribuinte não comparece aos autos. 

Ao analisar o presente processo, verifica-se a cobrança de multa formal 
baseada na presunção de omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, 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 modificar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2009/000310 e absolver o sujeito passivo dos valores de R$ 8.016,98 (oito mil, 
dezesseis reais e noventa e oito centavos), e R$ 2.589,06 (dois mil, quinhentos e 
oitenta e nove reais e seis centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 23 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


