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ACÓRDÃO Nº.: 042/2008
PROCESSO: 2007/6670/500123          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6878
RECORRENTE:FERRARI & FERRARI LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa formal. Extravio de bloco de notas fiscais. Aplicação de 
penalidade por grupo de documentos. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o 
auto de infração nº 2007/000669, alterando a penalidade para o Art. 50, inciso 
VII, e Parágrafo 5º,  da Lei 1.287/2001, condenando o sujeito passivo a recolher o 
valor de R$ 10,00 (Dez reais), mais acréscimos legais; e absolvendo o valor de 
R$ 490,00 (Quatrocentos e noventa reais). Votos divergentes dos conselheiros 
Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, Juscelino 
Carvalho de Brito, Mário Coelho Parente e com o voto vencedor João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 de fevereiro de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 500,00 
(Quinhentos reais), pelo extravio de um bloco de notas fiscais serie D-1, de nº. 
5.501 a 5.550, conforme declaração feita pelo mesmo, anexada aos autos.

A autuada foi intimada por via direta, não compareceu aos autos 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, não argüiu preliminar e no mérito alega que não 
pode ser condenada a pagar multa formal nos moldes do art. 50, inciso VII da Lei 
1.287/01, já que no caso sob judice não ocorreu extravio, que subentende falta 
de zelo ou cuidado com os documentos fiscais, ou inutilização mediante a 
incidência de alguma prática destrutiva; requer ainda não sendo este o 
entendimento dos nobres julgadores, o que se espera, que seja pelo 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2007/000669

menos a autuada condenada nos moldes do art. 50 inciso VI da Lei 1287/01, por 
tratar-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, reduzindo a multa 
antes arbitrada, para R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais).

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

Analisado e discutido o presente processo podemos constatar que se trata 
de um grupo de documentos uma vez que as referidas notas fiscais compõem um 
bloco, portanto voto pela reforma da sentença de primeira instância e julgar 
procedente em parte o auto de infração 2007/000669, alterando a penalidade 
para o Art. 50, inciso VII, § 5º, da Lei 1287/01, condenado o sujeito passivo a 
recolher o valor de R$ 10,00 (Dez reais), mais acréscimos legais e absolver o 
valor de R$ 490,00 (Quatrocentos e noventa reais).

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
04 dias do mês de março de 2008

Presidente

Conselheiro autor do voto vencedor

Representação Fazendária


