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ACÓRDÃO Nº. : 107/2010
PROCESSO : 2009/6820/500207
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.784
RECORRENTE : NOALDO TAVARES PIMENTEL
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.060.242-4

EMENTA: Multa Formal. Descumprimento de Intimação. Falta de Entrega de 
Documentação no Prazo Legal - É lícita a exigência de multa formal pelo 
descumprimento de intimação para entrega obrigatória de documentos fiscais. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito defesa, conforme art. 5º, LV da Constituição Federal, arguida pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração de nº 2009/001294 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao campo 4.11, 
mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens 
Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Luciene Souza 
Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de abril de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa supracitada foi autuada a recolher multa formal no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais), pela não apresentação dos documentos fiscais solicitados 
na intimação do dia 13/07/2009.

A autuada foi intimada via AR, não compareceu ao processo, sendo lavrado 
termo de revelia à folha 10.

A julgadora de primeira instância julga o auto de infração procedente em seu 
todo.

Intimado por AR da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário tempestivo, alega que houve cerceamento ao direito de defesa, 
que a documentação solicitada encontrava-se a disposição da fiscalização no 
escritório do contador, para considerar o auto de infração improcedente por estar 
completamente destituído de fundamentação legal. 
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A Representação Fazendária, considerando que não foi apresentada 
nenhuma prova para ilidir o feito, recomenda confirmação da sentença de primeira 
instância para que seja julgado procedente o auto de infração.

Em análise ao presente processo, verifica-se que o contribuinte ao não 
atender a intimação do dia 13/07/2009, com ciência do contribuinte em 24/07/2009, 
via Aviso de Recebimento - AR, para apresentação de livros e documentos da 
empresa, conforme documentos de fls. 05/06, e com a segunda intimação em 
21/08/2009, data da lavratura do auto de infração, deixou de cumprir obrigação 
determinada no art. 44, inciso V, alínea “a”, da Lei 1.287/2001, incorrendo no 
descumprimento de uma obrigação acessória, conforme art. 47, inciso II, da mesma 
lei, desta forma ficando sujeito à penalidade determinada no art. 50, inciso XIV, 
alínea “e” do mesmo diploma legal, que também, em seu parágrafo 3º, determina 
que a intimação deva ser repetida quantas vezes forem necessárias, sujeitando-se o 
infrator, relativamente a cada um delas, ao dobro da multa cobrada na intimação 
anterior. Senão vejamos:

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:

XIV –R$ 500,00 pela: 

e) embaraço ao exercício da fiscalização, exceto na 
hipótese prevista no inciso IV, alínea “h”, deste artigo, 
observado o disposto no § 3o deste artigo; (Redação 
dada pela Lei 2.006 de 17.12.08).

§ 3o Nas hipóteses previstas nos incisos IX, alínea “d”, e 
XIV, alíneas “a” “e” e “f”, a intimação deve ser repetida 
quantas vezes forem necessárias, sujeitando-se o 
infrator, relativamente a cada uma delas, ao dobro da 
multa cobrada na intimação anterior, observado o § 6o

deste artigo. (Redação dada pela Lei 2.084 de 06.07.09).

Portanto, entendo ser correta a cobrança da multa formal, via auto de 
infração, quando não atendidas as intimações feitas pelo agente do fisco, dentro dos 
paramentos legais.

Pelo exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito defesa, conforme art. 5º, LV da Constituição Federal, arguida 
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pela recorrente; e, no mérito, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº 2009/001294 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao campo 4.11, mais acréscimos 
legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


