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ACÓRDÃO Nº: 399/2008
PROCESSO Nº: 2006 / 6260 / 500001
REEXAME NECESSARIO: 2604
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: DEIR ROCHA DE PAULA

EMENTA: Multa Formal. Levantamento Comparativo de Saídas. Extravio de Notas 
Fiscais – Não há que prevalecer a reclamação tributária quando não configurada a 
infração denunciada.

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2006/000149 no valor de R$. 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais), referente ao campo 4.11. O senhor Gaspar Mauricio 
Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazendo Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel.  Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 14 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em dois contextos: 
4.1 – Deverá recolher ao Tesouro Estadual o valor R$.2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais), referente a Multa Formal pelo extravio dos livros e documentos 
fiscais, 250 jogos de notas fiscais D-1 nº 000.251 a 000.500.

5.1 – Recolher Multa Formal no valor de R$.100,00 (cem reais), por não requerer 
exclusão do cadastro de contribuintes do ICMS SEFAZ/TO no prazo previsto na 
legislação.

Notificado, o contribuinte apresentou impugnação alegando que não foi feito 
um profundo levantamento, tanto é que a autora do procedimento não percebeu que 
na coletoria do município existia uma AIDF- Autorização de Impressão de 
Documentos Fiscais de nº 266, microfilme 099/99, datada de 30/08/1999, ou seja, 05 
blocos NF D-1 00001 a 005000,  03 vias 50X3, o que na lógica, 05 blocos de Notas 
Fiscais D-1 de 50 folhas seria de 00001 a 00250, e que por isso não poderá pagar 
pela falta de atenção da autuante, nem tão pouco de quem autorizou a AIDF, visto 
que levando-se em conta que na AIDF não foram autorizados 10 (dez) blocos e sim 
05 (cinco) blocos, requerendo a nulidade do auto de infração.

Em despacho da julgadora de primeira instância, de fls. 15, determina o 
retorno dos autos, para que o autor do procedimento ou seu substituto faça juntada 
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dos demonstrativos das infrações descritas nos campos 4.1 e 5.1 do auto de 
infração, ou seja: intimação para apresentação dos blocos de notas fiscais, 
autorização de impressão de documentos fiscais, ficha de autenticação constante do 
dossiê, boletim de informações cadastrais de suspensão da empresa e outros 
documentos pertinentes às infrações.

A auditora substituta informou que no dossiê do contribuinte não consta ficha 
de autenticação de notas fiscais, porém consta a AIDF 0266, autorizada em 
30/08/1999, a qual foi preenchida erroneamente, pois a quantidade de 05 blocos de 
notas fiscais de mercadorias destinadas ao consumidor D-1, a numeração correta e 
50, exatamente os 05 blocos, com 03 vias cada 50X3, apresentados pelo 
contribuinte.

Em sentença de primeira instância, a julgadora conheceu da impugnação 
apresentada, deu-lhe provimento parcial e julgou procedente em parte o auto de 
infração nº 2006/000149, condenando o sujeito passivo ao pagamento da multa 
formal no valor de R$. 100,00 (cem reais), campo 5.11, absolvendo do pagamento 
da multa formal no valor de R$. 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), campo 4.11.

A Representação Fazendária recomendou pela confirmação da sentença de 
primeira instância.

Notificado da sentença de primeira instância e parecer da REFAZ, o 
contribuinte, fez juntada do comprovante de pagamento referente à parte 
condenada, conforme documento de fls. 32, e Termo de Encerramento de fls. 35.

Em despacho do chefe do CAT, que considerando que o contribuinte não 
recorreu da parte condenatória da sentença de primeira instância, a qual é 
considerada definitivamente julgada, e efetuou o pagamento conforme documento 
de fls. 32, e considerando que o processo alcançou seu objetivo em relação ao valor 
condenado, determinou o prosseguimento do feito tão somente em relação ao valor 
absolvido de R$. 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), campo 4.1.

Diante do exposto, considerando o despacho do Chefe do CAT de fls. 39, que 
estava em julgamento somente a parte absolvida, voto, no mérito, para confirmar a 
decisão de primeira instância na parte que absolveu o sujeito passivo no valor de 
R$. 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), campo 4.11.

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


