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ACÓRDÃO Nº: 464/2008
PROCESSO Nº: 2007/6670/500506 
REEXAME NECESSÁRIO: 2224
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MAURINA PEREIRA DA SILVA 

EMENTA: Multa Formal. Extravio de documentos fiscais. Apresentação de parte  
dos documentos considerados como extraviados. Procedência em parte  do 
Lançamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar  a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2007/004545,  e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 700,00 
(setecentos reais), mais acréscimos legais, e improcedente o valor de R$ 
2.300,00 (dois mil, trezentos  reais). O COCRE conheceu e negou-lhe provimento 
ao recurso voluntário. O Sr. Gaspar Mauricio Mota de Macedo fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino 
Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 22 de julhol de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), referente 
a multa formal pela falta de entrega ao Fisco de 15 (quinze) blocos de notas ficais 
de saídas, autorizadas no período de 01.01.2002 a 31.12.2004, conforme provam 
as intimações com data de 06.09.2007, 12.09.2007 e 18.09.2007 e a FCAI –
Ficha de Controle de Autenticação de Impressos. 

A Autuada foi intimada, por via postal,  não apresentou impugnação dentro 
do prazo, tornando-se revel.

A julgadora de primeira instância, julgou o auto de infração procedente em 
parte, por entender que a penalidade descrita refere-se ao não atendimento das 
intimações expedidas, sendo R$ 100,00 (cem reais) pela primeira, de R$ 200,00 
(duzentos reais) pela segunda e de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente a 
terceira, totalizando o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), acrescido das 
cominações legais.  

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresenta 
recurso voluntário, pede que seja mantida a sentença de primeira instância que 
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julgou pela procedência em parte do auto de infração nº 2007/004545, absolvendo 
o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais ) e condenando ao pagamento 
do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e anexa cópia do DARE referente ao 
valor pago da condenação. 

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência em parte do auto de infração, e extinto pelo 
pagamento, conforme documento de fls. 32.

Em análise aos autos, verifica-se que a autuante se equivocou quanto a 
interpretação da legislação tributária prevista para a correta determinação do 
quantum devido, pois a descrição e tipificação da infração se refere a não 
apresentação, o que caracteriza embaraço a atividade fiscal e o valor cobrado se 
refere ao extravio de documentos fiscais, correspondente a outro tipo de infração. 

O auto de infração faz as citações da infração cometida com base no artigo 
44 sem citar o inciso VI, a penalidade aplicada é a do artigo 50, conforme abaixo:

Lei nº 1.287/01:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:

V – entregar ou apresentar ao Fisco:
a) nos prazos legais os livros, papéis, guias e 
documentos, inclusive os de informação, exigidos na 
legislação;

VI – manter sob sua guarda os livros, documentos e 
equipamentos fiscais, evitando o extravio ou inutilização; 

Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será 
aplicada, na forma a seguir, em moeda nacional, 
cumulativamente com o pagamento do imposto devido, 
se for o caso:

XI – R$ 100,00 por:
..
b) falta de entrega ou apresentação, por documento, de 
livros, papéis, guias ou documentos, inclusive os de 
informação, exigida na legislação, observado o disposto 
no § 3o;
.
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§ 3º Nas hipóteses previstas nos incisos IX, alínea “d”, XI, 
alíneas “a” e “b”, e XIV, alínea “a”, deve ser repetida a 
notificação, quantas vezes forem necessárias, sujeitando-
se o infrator, relativamente a cada uma delas, ao dobro 
da multa cobrada na notificação anterior.

Neste sentido, entendo que o valor devido se refere ao não 
atendimento das intimações expedidas, concordo com a julgadora de primeira 
instância com a condenação no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), assim 
descritas: R$ 100,00 (cem reais) pela primeira, de R$ 200,00 (duzentos reais) 
pela segunda e de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente a terceira.

Diante do exposto, voto pela confirmação  da decisão de primeira instância,  
julgando procedente em parte o  auto de infração nº 2007/004545, e condenando 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
700,00(setecentos  reais) mais acréscimos legais e improcedente o valor de R$ 
2.300,00 (dois mil e trezentos  reais).

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


