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ACÓRDÃO Nº.:522/2008
PROCESSO: 2006/6860/501607         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.915
RECORRENTE: BRASCORTE COMERCIAL DE CORREIAS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Ilícito fiscal apurado em levantamento específico 
incompleto. Ausência de formulário de apuração dos custos das mercadorias 
vendidas. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acatar a preliminar de nulidade do auto de infração por falta do levantamento do 
Custo de Mercadorias Vendidas, argüida pelo Presidente, e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. Voto contrário do Conselheiro Paulo Afonso 
Teixeira. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
solicitou a emissão de novo auto de infração conforme art. 11 inciso VI do Decreto 
nº 3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Elena Peres Pimentel, Paulo Afonso Teixeira e Fabíola Macedo de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 30 de junho de 2008, o conselheiro 
Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 1.059,89 
(hum mil e cinqüenta e nove reais e oitenta e nove centavos), caracterizando 
descumprimento de obrigação acessória relativo ao exercício de 2002.

Devidamente intimada a autuada não se manifestou incorrendo em revelia 
(fls. 17).

A julgadora de primeira instância determinou a lavratura de termo de 
aditamento, sendo retificados os campos 4.13 e 4.15 do auto de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou.

A julgadora de primeira instância face à revelia julgou o auto de infração 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
conforme exigidos na inicial.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou 
recurso voluntário tempestivo, com as seguintes alegações: Que os custos das 
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espécies vendidas não correspondem ao verdadeiro e argumenta: Se as entradas 
de 4.740 itens correspondem a R$ 243.401,72 não se justifica o custo das 
espécies vendidas na quantidade de 2.524 itens corresponderem a R$ 
193.014,67. Nas entradas temos um custo unitário de R$ 51,35. No estoque final 
de R$ 50.387,05 correspondendo a uma quantidade de 2.216 itens o custo 
unitário é de R$ 22,74. O custo das espécies vendidas por sua vez, corresponde 
a R$ 76,47.

Isso significa que a base de cálculo da multa foi determinada de forma 
aleatória e sem nenhuma consistência.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o autor do 
procedimento não juntou aos autos a planilha com o levantamento dos custos das 
mercadorias vendidas ficando desta forma a cobrança da multa formal prejudica 
uma vez que não há como se definir qual foi o valor utilizado para a autuação.

Face ao exposto acato a preliminar de nulidade argüida pelo presidente 
para julgar nulo o auto de infração sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


