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ACÓRDÃO No:   200/2017 
PROCESSO No:   2015/6040/500962 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.658 
AUTO DE INFRAÇÃO No:   2015/000508 
INTERESSADO:  DISMOBRAS IMP. EXP. E DIST. DE MÓVEIS E 

ELETRO DOMÉSTICOS S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  29.402.528-6 
RECORRENTE:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

MULTA FORMAL. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
RELACIONADOS EM INTIMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA - É improcedente a 
reclamação tributária aplicada em dobro por descumprimento da terceira intimação, 
cujas intimações foram realizadas anteriormente ao primeiro auto de infração. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, através do auto de infração no 
2015/000508, exigindo multa formal no valor de R$ 9.000,00, pela falta de entrega 
ou apresentação, por documento, relacionados em 3ª intimação. 

 
Foram anexados aos autos intimações e avisos de recebimentos (fls. 

04/09). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 11), 
apresentando impugnação às fls. 12/18, através de seu representante legal, com as 
seguintes alegações: 

 
Que os documentos exigidos pela fiscalização foram entregues em data 

anterior à ciência da impugnante quanto ao auto de infração que ora se discute, de 
forma que não há razão para que ele subsista, uma vez que já havia ocorrido o 
cumprimento da obrigação; que se a determinação da fiscalização já havia sido 
cumprida, o auto de infração no 2015/000508 perde seu objeto e deve ser cancelado; 
que a multa não está sendo exigida de forma correta; que a multa a ser aplicada em 
casos de não apresentação de documentos à fiscalização é de R$ 500,00; que 
tendo recebido apenas dois autos de infração, resta cristalino que a multa aplicada 
deveria ser de R$ 500,00 em cada um deles e não de R$ 4.500,00 no primeiro auto 
de infração e de R$ 9.000,00 no segundo; que tal fato configura claramente erro no 
cálculo da multa, vez que a fiscalização está cobrando R$ 500,00 por dia de atraso  
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na entrega dos documentos; que a dívida está sendo cobrada em duplicidade, vez 
que exige o pagamento de valores já quitados através do auto de infração no 
2015/000072. 

 
Juntou aos autos ata de assembleia geral ordinária e extraordinária, 

estatuto social, CNH, procuração, intimação, comprovante de pagamento, vistoria 
fiscal em ECF e intimação (fls. 19/31). 

 
A Julgadora de Primeira Instância devolveu o processo ao autuante (fls. 

53) para diligências. O autor do procedimento anexou quadro demonstrativo do 
crédito tributário e cópia do auto de infração no 2015/000072 (fls. 55/57). 

 
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 61), mas não se 

manifestou. 
 
Encaminhado para julgamento, foi lavrada sentença às fls. 63/67 

decidindo pela improcedência do auto de infração com fundamento no fato de que o 
autuante deveria ter exigido a primeira multa formal quando do descumprimento da 
primeira intimação, seguida da segunda intimação e lavrado a multa formal em 
dobro quando do descumprimento da segunda intimação, seguida da terceira 
intimação e assim por diante, porém o que se vê é que o autuante preferiu intimar 
por três vezes para lavrar o primeiro auto de infração; que não concorda com a 
alegação de que ocorreu a perda de objeto, tendo em vista que sua lavratura se deu 
anteriormente ao cumprimento da obrigação e somente a ciência é que foi depois do 
cumprimento da obrigação, mas que não cabe a exigência da presente multa formal, 
pois todas as intimações realizadas pelo autor do lançamento são anteriores ao 
primeiro auto de infração, não havendo base para ser lavrado o presente auto de 
infração exigindo multa formal em dobro por descumprimento da terceira intimação. 

 
Em razão da decisão desfavorável à Fazenda Pública, os autos foram 

remetidos à Representação Fazendária em reexame necessário, que se manifestou 
pela confirmação da decisão de primeira instância tendo em vista que as intimações 
realizadas têm datas anteriores ao auto de infração lavrado em 16.01.2015, não 
havendo base legal para o presente auto de infração (fls. 68/69). 

 
Notificado da sentença e do parecer da REFAZ por via postal (fls. 72), o 

sujeito passivo não se manifestou. 
 
É o relatório. 
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VOTO  
 

 
O autor do procedimento emitiu três intimações solicitando a entrega e 

apresentação de documentos fiscais. Contudo, somente após a terceira intimação é  
que foi emitido o auto de infração no 2015/000072, cobrando multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória e, posteriormente, o auto de infração que 
ora se discute, aplicando a multa em dobro pelo descumprimento da terceira 
intimação. 
 

Neste caso, entendo que o autuante deveria ter exigido a primeira multa 
formal quando do descumprimento da primeira intimação, seguida da segunda 
intimação e lavrado a multa formal em dobro quando do descumprimento da 
segunda intimação, seguida da terceira intimação e assim por diante. Mas não da 
maneira que foi feita na presente autuação. 

 
Desta forma, voto concordando com o julgador singular que decidiu pela 

improcedência do auto de infração no 2015/000508, pois não cabe a exigência da 
presente multa formal, tendo em vista que todas as intimações realizadas pelo autor 
do lançamento são anteriores ao primeiro auto de infração, não havendo base legal 
para a lavratura de auto de infração exigindo multa formal em dobro por 
descumprimento da terceira intimação. 
 
 
DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, em 

reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou 
improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 2015/000508 
e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 9.000,00 (nove 
mil reais), referente ao campo 4.11. O conselheiro Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
votou pela procedência em parte do auto de infração. O representante fazendário 
João Alberto Barbosa Dias fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Denise Baiochi Alves, Osmar 
Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno e Josimar Júnior de Oliveira Pereira. Presidiu a sessão de 
julgamento aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2017, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas – Tocantins, aos 14 dias do 
mês de novembro de 2017. 
 
 
 

SUZANO LINO MARQUES 
Presidente 

 
 
 

DENISE BAIOCHI ALVES 
Conselheira Relatora Suplente 

 


