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ACÓRDÃO Nº: 082/2008
PROCESSO Nº: 2006/6070/500072
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6863
RECORRENTE: RUBEN RITTER
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Mercadorias isentas desacompanhada de nota fiscal. 
Sementes de capim. Auto de Infração Procedente.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
nº 2006/003000 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), mais acréscimos legais. Voto 
divergente do Conselheiro João Gabriel Spicker que votou procedente em parte o 
auto de infração, alterando a penalidade para o art. 50, inciso IV, alínea “a”, da Lei 
1.288/01. o Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Azevedo dos 
Santos, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 19 de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: A empresa foi autuada pela multa formal, no valor de R$ 2.100,00, 
referente à 15% do giro comercial de R$  14.000,00. a infração ficou caracterizada 
pelo transporte de mercadorias isentas (7.000 Kg de sementes de andropogom), 
desacompanhadas de nota fiscal, comprovada pela Lavratura do Termo de 
Apreensão nº 018156. Em 16 de 2004 foi lavrado Contrato de Depósito Voluntário 
de Mercadorias Apreendidas CDV, em nome de Rubem Ritter (proprietário da 
Fazenda São Leopoldo, na estrada Brejinho de Nazaré à Santa Rita, Km 25, s/n –
à direita). Não atendidas as intimações para regularização ou devolução das 
mercadorias, foi emitido o presente AI, conforme descrito no campo (contexto) 4.1.

Intimada, por Edital, em 08/01/2007 e 05/02/2007, a Autuada deixou 
transcorrer in albis prazo para apresentação de sua Impugnação, conforme Termo 
de Revelia, fl. 16, tendo sido declarado Revel.

A sentença de primeiro grau, fls. 18/19, julgou procedente o AI, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários constantes do AI.

Em 14/06/2007 o Recorrente foi intimado pessoalmente, interpondo, 
tempestivamente seu Recurso (fls. 22/28), aduzindo, em suma:
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Que se tratam de mercadorias isentas. Também, que a capacidade máxima 
do caminhão é de 5.400Kg, e que, neste caso, a multa formal alcançaria o máximo 
de R$ 648,00.

A Representação Fazendária, fl. 29, recomenda a manutenção da decisão 
prolatada em 1ª instância, e julgar procedente o Auto de Infração.

É o relatório.

Primeiramente é imperioso salientar que a Autuada reconheceu o ilícito 
fiscal, ao admitir que, realmente, a mercadoria houvera circulado sem a emissão da 
competente nota fiscal.

Além disso, a nota fiscal fora emitida, única e exclusivamente, para a 
liberação da mercadoria apreendida, conforme se verifica no Auto de Apreensão.

Assim, em que se pesem as argumentações do Recorrente, o 
enquadramento na legislação estadual é cogente, aplicando-se a penalidade do art. 
50, inciso III, alínea “b”, da Lei 1.287/01.

Diante do exposto, voto pela manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância, considerando procedente o auto de infração nº 2006/003000, e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.100,00 (dois 
mil e cem reais), mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


