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Sr. Presidente. 
Cuida-se de Recurso Voluntário, tempestivo, contra decisão de 1. Instância 

que julgou improcedente a impugnação ao AI 50747, de 20/01/2017 (fis. 02-02v.), em 
imposição de multa administrativa por de NFs em desacordo com o regulamento (Dec. 
10.767/2010), no valor total de R$ 2.945,40, tendo por fundamento ao art. 70  Do Dec. 10.767/10 
(infringência); e arts. 121, inciso 1, alínea D (Sanção); e 93 (base legal), da Lei 2.597/08. 

As fis. 04-15, a impugnação que, em resumo, que não é responsabilidade do 
Contribuinte o fato da emissão das Ws com subitem 9999, pois está disponível no sistema de 
emissão podendo induzir a erro; que não cometeu crime de sonegação fiscal; que pela leitura 
das referida notas pode-se identificar perfeitamente o tipo de serviço prestado; que a 
autuação é válida, mas punidora e repressiva, e não orientadora e educativa; que falta à peça 
fiscal a Lei 3.252116 e os elementos fundamentais ao contribuinte; e que a autuação é injusta, 
não cabendo uma multa injusta e excessiva para o caso. 

De fl.16, manifestação fiscal em justificativa da autuação que, atendo-se 
somente aos fatos, esclarece ter sido feito consulta no sistema Webis quando foi verificado a 
emissão das NFs em desacordo como o Regulamento; que ao art. 70. do Dec. 10.767/2010 é 
claro ao definir que as NFs devem conter a identificação dos serviços prestados; e que o 
subitem 9999 só deve ser utilizado quando da prestação de serviço não constante da lista, 
para afinal pugnar pela manutenção do AI. 

As fis. 17-20, o parecer FCEA que bem discorrendo sobre toda a matéria, 
conclui pelo indeferimento da impugnação com indicação e análise dos dispositivos 
aplicados e doutrina acerca da matéria. 

De fi. 21, a decisão ora recorrida que, tomando por base a manifestação fiscal 
• de fl. 16, e parecer FCEA de fis. 17/20, culmina por julgar improcedente a impugnação, dando 

ensejo, assim, ao presente Recurso. 
• Uma vez nesta Instância, cuida o Recorrente, não inovando, de reafirmar 

suas razões antes expendidas (fis. 35-36), para, ao final, requerer o provimento do Recurso, 
no sentido do cancelamento da autuação. 

É o relatório. Passo a examinar. 
Como se tem dos fundamentos da decisão e do conjunto da instrução, 

constatou a ação fiscal que as NFs foram realmente emitidas em desacordo com o Dec. 
10.767/2010, não identificando através da indicação de subitens os serviços que foram 
prestados. De fato, como bem assinalado pelo parecer FCEA, não pode o Contribuinte emitir 
notas fiscais não indicativas dos serviços prestados para, como no caso, indicar item para 
"outros serviços não constantes da lista" (9999), quando verificado constarem perfeitamente 
dela. Tal fato, sem dúvida, revela claramente a materialidade da infração, não restando 
alternativa nenhuma ao agente fiscal que não demonstrá-la formalmente mediante a lavratura 
da peça fiscal cabível, como no caso. De resto, não logra Recorrente, através de argumentos 
legais convincentes, elidir o procedimento fiscal que, reunindo todos os elementos de 
validade, deve prevalecer em sua integralidade, como referendado pela decisão recorrida. 
Vale observar que o próprio Recorrente admite a validade da autuação, pugnando, entretanto, 
sem qualquer fundamento, pela sua transformação em procedimento educativo e orientador. 

Pelo exposto, por tudo que consta dos autos e reunir a peça fiscal todos os 
elementos formais e materiais à sua validade na forma do disposto no art. 16 do Dec. 
10487/09, é o parecer para recomendar o IMPROVIMENTO do presente Recurso, mantendo-se 
a decisão e a autuação em sua integralidade. 

Em 12 de 
~—e- 
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Matéria: 	RECURSO VOLUNTÁRIO 

Recorrente: CLAUMIR REPAROS E MONTAGENS INDUSTRIAIS 

Recorrida: SSGF-SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

FAZENDÁRIA 

EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO - AUTO DE 

INFRAÇÃO - MULTA REGULAMENTAR POR 

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM 

DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO - 

PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO 

1- Descabe à Fazenda Municipal exigir a 

emissão de notas fiscais com a inserção de 

serviços que não estejam cadastrados 

eletrônico do Contribuinte(CEC). 

2- Não pode o Fisco eximir-se de erro ou 

omissão na verificação e homologação do 

Cadastro eletrônico do Contri buinte(CEC) 

pela não inclusão, com base na lista de 

serviços do anexo III, do art. 65 da Lei 

2597/08, de todos os serviços prestados pelo 

contribuinte e não inseridos no rol de 

serviços descritos e disponibilizados pelo 

sistema WEBISS à época da emissão das 

notas fiscais. 

3- A Obrigação descumprida não trouxe 

qualquer reflexo ou prejuízo ao perfeito 

entendimento da obrigação principal. 

4- Descrição dos serviços no corpo da nota feita 

de maneira clara e sucinta. 

5- Recurso voluntário provido. 
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Versam os autos sobre o descump'rkr)ento de obrigações 

acessórias, decorrentes de "emissão de notas fiscais em desacordo 

com os requisitos regulamentares", tendo como objeto o recurso 

voluntário, interposto contra decisão monocrática, que julgou 

procedente o lançamento de ofício, oriundo da lide em comento. 

O libelo acusatório trouxe devidamente a indicação da pessoa 

do infrator, a natureza da infração, não existindo incorreções capazes 

de provocar a nulidade, por vício formal, na autuação, conforme se 

• aduz do parágrafo único, do art. 15, do Decreto 10487/09 que diz: 

"as incorreções, omissões ou inexatidões da notificação de 

lançamento ou do auto de infração não os tornam nulos quando deles 

constem elementos suficientes para determinação do crédito 

tributário, caracterização da infração e identificação do sujeito 

passivo. 

As obrigações acessórias, como já fora dito em outros julgados 

nesse Colegiado, são instrumentos auxiliares na Administração 

Tributária no sentido de facilitar a aplicação exata da norma jurídica 

que instituiu o tributo. As multas fiscais regulamentares têm caráter 

de sanção administrativa ou sanção penal. Incidem quando ocorrer o 

descumprimento de deveres instrumentais, seja pelo contribuinte, 

seja pelo responsável tributário. É uma forma de fazer impor com 

maior potência o mandamento legai, reforçando o dever de todos em 

colaborar com o Fisco na arrecadação e fiscalização de tributos. 

No aspecto doutrinário do Direito Tributário, a obrigação 

acessória não está propriamente vinculada a uma obrigação principal 

específica, tal como ocorre no direito privado, mas sim ao interesse 
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da fiscalização, tributação e da arrecadação do ente competente, 

relativamente ao cumprimento de certas obrigações como um todo. 

Historia o Recorrente, às lis. 35 que emitiu as Notas fiscais 

conforme previsão regulamentar e que a própria administração 

induziu-o a erro, porquanto deficiente a disponibilização dos reais 

serviços prestados. 

Compulsando as notas fiscais emitidas, vislumbra-se a fácil 

constatação das informações do tomador dos serviços, do valor 

contratado, e principalmente os serviços descritos não deixando 

quaisquer margens de dúvida para a determinação dos serviços. O 

cerne da questão está na inserção irregular do código de serviço 

prestado "9999-OUTROS SERVIÇOS". Mas ressalte-se que as 

descrições no corpo cias notas são de fácil entendimento e que ao 

lado do código 9999 há a descrição do CNAE, facilitando ainda mais A 

visualização e o enquadramento dos serviços presados. 

Com efeito, a axistênca de sanção dessa jaez está vinculada 

ao princípio mafor e informativo da instrumentalização das 

informações no auxílio da administração tributária. Tal não vem em 

reforços a oue se aplique sanções por mera subsunção do fato à 

norma, mesmo quando não há consequências práticas de que a 

obrigação descumprida não trouxe qualquer reflexo ou prejuízo ao 

perfeito entendimento da obrigação principal. 

Agrava-se ainda ao fato de, ao pesquisar as atividades descritas 

no sistema WEBISS, contata-se apenas os itens do anexo [II, da Lei 

2597/08, quais sejam: 7.05 (Reparação, conservação e reforma de 

edifctos estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o 

fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, 

fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao 1CMS) e 
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14.01 (Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de 

máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores 

ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam 

sujeitas ao ICMS). 

Nem todos os serviços prestados pelo Recorrente estão 

disponíveis e descritos no cadastro eletrônico do Contribuinte do 

WEBISS. Por exemplo: serviços de montagem (item 14.06 da LS) 

descrito em várias da notas fiscais elencadas no auto. 

Assim, revela-se à evidência que a Recorrente não se eximiu, 

em momento algum, a cumprir o disposto na legislação Municipal, 

sobejando elementos que indicam a higidez do seu proceder na 

emissão das NFEs. 

Outro limite a que deverá sujeitar-se a Fazenda Municipal na 

criação de obrigações acessórias ou de deveres instrumentais é o da 

finalidade. Estes deveres deverão ser criados com a finalidade de 

facilitar e auxiliar a Administração Tributária no controle dos atos dos 

contribuintes de modo a obter a informação da ocorrência ou não do 

comportamento prescrito como hábil a fazer incidir a norma jurídica 

tributária. Mas, será inaceitável a criação de deveres instrumentais 

que não tenham por finalidade contribuir para o controle dos atos dos 

administrados. A utilização desses deveres instrumentais com o 

intuito único arrecadatório deixa de tipificar uma obrigação de fazer, 

de não-fazer ou suportar algo de natureza administrativa e passa a 

ter caráter fiscal destinado a engordar os cofres públicos em 

decorrência do não cumprimento. A instituição dos deveres 

instrumentais deverá vir acompanhada de critérios que sirvam de 

auxílio ao poder público verificador do cumprimento dos 

comportamentos prescritos na norma jurídica geral e abstrata. 
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E de fundamental relevãncia a análise dos- incisos II e IV do 

art.112 do CTN, que diz: 

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 

penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em 

caso de dúvida quanto: 

o ii- à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza 

Mor 

extensão dos seus efeitos; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

Ao interpretar os dispositivos acima, verifica-se ser necessário 

levar em conta a hipótese infracional sucedida e a constatação dos 

prejuízos motivados pelos efeitos do ato ofensivo. Se houvesse algum 

o dolo na emissão das notas com o intuito de embraçar a fiscalização 

ou omitir fatos com a inserção do código "9999 -outros serviços", isto 

não se comprova, tendo em vista a pormenorizada descrição dos 

serviços prestados no corpo da nota fiscal. 

Contudo, além disso, é pacificado que não pode haver qualquer 

motivo para imposição da multa por questões pedagógicas e de 

prevenção. 

Neste esteio, cito um precedente do CARF que corrobora com a 

tese de despenalização ante ausência de qualquer prejuízo ao Estado. 
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OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - PERÍODO DE APURAÇÃO: 

09/01/2008 A 12/07/2011 - MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO 

DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - INEXATIDÃO DA 

INFORMAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTROLE 

ADUANEIRO - PENALIDADE CANCELADA 

Ainda que entregue com informação inexata nas 

Declarações de Importação, uma vez reconhecida pela Autoridade 

alfandegária ausência de prejuízos ao controle aduaneiro, 

deve ser cancelada a multa fiscal aplicada ao sujeito passivo. 

Recurso de ofício negado. Crédito tributário 

exonerado. (Acórdão 3402-002.358 Processo n 

11762.720090/2012-03, publicação da Sessão em 

23/03/2014) 

A questão demanda a interpretação sistemática da legislação de 

regência em cotejo com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, evitando-se a penalização pura e simples. 

Por fim, a Autoridade Fiscalizadora 	não logrou êxito em 

demonstrar de que modo a infração por informação no campo 

serviço prestado de "9999- outros serviços", quanto ao embraço ou 

obstrução para conhecimento da obrigação principal decorrente, 

sendo insuficientes os elementos apresentados para caracterizar a 

conduta do autuado com aquela do tipo abstrato da Lei 

exorando o crédito tributário exigido. 
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Tendo em vista os fatos anteriormente -relatados e as 

circunstâncias materiais abstraídas, dou provimento ao Recurso 

Voluntário, julgando improcedente o lançamento requestado. 

É O MEU VOTO. 

Niterói, 30/11/2017. 

Relator: Celio de Mraes Marques mat. 235015-5 

e 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES 

PROCESSO N°. 030/004364/2017 	DATA: 30/11/2017 

CERTIFICO, em cumprimento ao artigo 38, VIII, do Regimento 
Interno deste Conselho, aprovado pelo Decreto n°. 9735/05; 

• 9990  SESSÃO 	HORA: - 10:00 	 DATA: 30/11/17 

PRESIDENTE: - Paulo Cesar Soares Gomes 

CONSELHEIROS PRESENTES 

1. Carlos Mauro Naylor 
2. Celio de Moraes Marques 
3. Alcidio Haydt Souza 
4. Eduardo Sobral Tavares 
S. Ama uri Luiz de Azevedo 
6. Manoel Alves Junior 
7. Paulino Gonçalves Moreira Leite Filho 
8. Roberto Pedreira Ferreira Curi 

VOTOS VENCEDORES - Os dos Membros sob o n°s. (01,02,03,04,05,06,07,08) 
VOTOS VENCIDOS: - Dos Membros sob o n°s. (x ) 

IMPEDIMENTO: - Os dos Membros sob os n°s. ( x ) 

ABSTENÇÃO: - Os dos Membros sob os n°.s (X) 

VOTO DE DESEMPATE: - SIM ( ) 
	

NÃO (x) 

RELATOR DO ACÓRDÃO: - Sr. CeUo de Moraes Marques 

FCCN, em 30 de Novembro de 2017. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES 

ATA DA 9990  Sessão Ordinária 	 Data: 30/11/2017 

DECISÕES PROFERIDAS 
Processos 030/004364/2017 

RECORRENTE: - Claumir Reparos e Montagens Industriais Ltda. 
• RECORRIDO: - Fazenda Pública Municipal 

RELATOR: 	Conselheiro Sr. Celio de Moraes Marques 

DECISÃO: - Por unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso 
Voluntário, reformando a decisão de Primeira Instância, 
consequentemente, provido o Recurso, nos termos do voto 
Relator. 

EMENTA APROVADA 
ACÓRDÃO N°. 1.998/2017 

"Recurso Voluntário - Auto de Infração - Multa 
regulamentar por emissão de Nota Fiscal Eletrônica em desacordo com 
a legislação - Provimento ao Recurso Voluntário." 

FCCN, em 30 de Njpvembro de 2017. 
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NITERÓI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES 

RECURSO: - 030/004364/2017 
"CLAUMIR REPAROS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA." o 
RECURSO VOLUNTÁRIO 

o Senhor Secretário, 

A conclusão deste Colegiado, por unanimidade de voto, foi de dar 
provimento ao Recurso Voluntário, reformando a decisão de Primeira Instância, 
consequentemente, provendo-o. 

Face ao exposto, submetemos a apreciação de Vossa Senhoria, 
nos termos do § 50, do art. 40 do Decreto 10487/09. 

FCCN, em 30 de 
	

brode 2017. 

CONSELD  . MU t 
? - 
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Despacho: Ao 
FCAD, 

Senhora Coordenadora, 

Face o disposto no art. 20, n°. XXX e art. 107 do Decreto n°. 9735/05 
(Regimento Interno do Conselho de Contribuintes) solicito a publicação em Diário Oficial do 
Acórdão abaixo: 

. 	 "Acórdão n°.". 1.998/2017:. "Recurso Voluntário -Auto de Infração - Multa regulamentar por 
emissão de Nota Eletrônica em desacordo com a legislação - Provimento ao Recurso 
Voluntário. 

FCCN, em 30 de novembro de 2017. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÕI 
Atos do Prefeito 

Portarias 
Port. n° 2451/2017- Torna insubsistentes as Portadas n° 2243, 2246 e 2247/2017, 

_ publicadas em 03 de outubro de 2017. 

Port. n° 245212017- Nomeia NATACHA FESTAS BATISTA para exercer o cargo de 
° Assessor C. CC-3. da Secretaria Municipal de Educação. Ciência e Tecnologia, em vaga 
wj  da exoneração Amanda Costa Ferreira, acrescido das gratificações previstas na 

Comunicação Interna n 01/09 

Port. no 2453/2017- Nomeia ELISA SOARES VIEIRA para exercer o cargo de Assessor C, 
CC-3, da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, em vaga da exoneração 
Luiz Carlos Menezes Braga, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna 
n 01109. 

SECRETARIA EXECUTIVA 
. 

	

	 PORTARIA N° 36 /2017 - Designar os servidores, Mansa e Souza Labanca da Silva 
matricula n°  12403540 e Adriana Cabral Manoel matricula n° 124240.20 para atuarem 
como Fiscais nos Contrato n° 07/2017 do EDO EDITORA GRÁFICA EIRELI EPP e 
Contrato n°008/2017 a EDISONHO EDITORA LTDA ME. 

EXTRATO N°46/2017 
INSTRUMENTO: Termo de Contratei Secretaria Executiva / n° 07/2017; PARTES: O 
Município de Niterói por meio da Secretaria Executiva e a EDO EDITORA GRÁFICA 
EIRELI EPP; OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO PRAZO: 
12 MESES, a contar da data de sua assinatura; VALOR ESTIMATIVO R$ 22.702,00 (vinte 
e dois mil e setecentos e dois reais): VERBA: PT, 10010412200012758, Código de 
Despesa 33.90.39 Fonte: 100; Nota de Empenho n°003134; FUNDAMENTO: Lei Federal 
n°8.666/93. PROCESSO ADIMISTRATIVO n°: 180000525/2017: DATADA ASSINATURA: 
01 de dezembro de 2017 

EXTRATO N°47/2017 
INSTRUMENTO Termo de Contrato/ Secretaria Executiva / n° 088/2017, PARTES: O 
Municipio de Niterói por meio da Secretaria Executiva e A EDISONHO EDITORA LTDA 
ME: OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO PRAZO: 12 
MESES, a contar da data de sua assinatura, VALOR ESTIMATIVO: R$ 596.940,00 
(Ounhentos e noventa e seis mil e novecentos e quarenta reais): VERBA: PT. 
10010412200012758, Código de Despesa 33.90.39, Fonte: 100; Nota de Empenho 
n1003133; FUNDAMENTO Lei Federal n° 8 666/93, PROCESSO ADIMISTRATIVO n°: 
180000525/2017, DATA DA ASSINATURA: 01 de dezembro de 2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ERRATA 

EXTRATO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°003/2017 

A Comissão Permanente de Limtação da Secretaria Municipal de Administração da 
Prefeitura Municipal de Niterói, comunica aos interessados que foram retificados os 
seguintes pontos do Edital: Subitem 5,1: Subitem 6.41; Subitem 6.5.1, Subitem 6.6 1 e 
Subitern 10.2 Foram também retificados: os Itens 13 e 18 do Anexo 1 - Termos de 
Referência: o Parágrafo Segundo da Cláusula Décima do Anexo II - Minuta de Contrato: e 
o Anexo III - Planilha Orçamentária. Considerando a extensão das retificações o texto de 
inteiro teor da ERRATA está disponível na página na interneI da Prefeitura Municipal de 
Niterói www niteroi.tj.gov,br 

Despachos do Secretário 
Licença Especial. Deferido 
20!4466,'17. de 01/12/2017 até 28/02/2018 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
DESPACHO DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

30115798116 
EDITAL - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 

O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE ISS TORNA PÚBLICA A NOTIFICAÇÃO DE 
LANÇAMENTO N° 49695 EM FACE DE RANGEL E LEITE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, 
CNPJ 10.641.799/0001-59 E INSCRIÇÃO DE N° 156.750-2 NOS TERMOS 00 ART. 10, 
PARÁGRAFO 1°, INCISO III, DO DECRETO N° 10.487/09 PELO FATO DE NÃO TEREM 
PROSPERADO A NOTIFICAÇÃO PESSOAL E A NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL 
REGISTRADA, 
30/11217/14 
A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA TORNA 
PÚBLICA A NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 52748 PERANTE A EMPRESA RTG 
FISIOTERAPIA LTDA ME, CNPJ 15.371.890/0001-15, IM 180.745-6, NOS TERMOS DO 
ART. 10, PARÁGRAFO 1°, INCISO III DO DECRETO N° 10.487/09 POR CONTA DA 
TENTATIVA IMPROFÍCUA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL 

DESPACHO DO PRESIDENTE DO FCCN 
30/4364/17 - CLAUMIR REPAROS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. - "ACORDÃO 
N°. 1,998/2017: - RECURSO VOLUNTÁRIO - AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA 
REGULAMENTAR POR EMISSÃO DE NOTA ELETRÔNICA EM DESACORDO COM A 
LEGISLAÇÃO - PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO." 



PREFEiTURA MUNICIPAL DE NITEROI 
PROCESSO N 030004364/2017 

RUA V!SC')NDE DE ç,  SPETIBA, 987, 60  ANDAR 	 IMPRESSÃO DE DESPACHO 
N1TERO! 	 Data. 18112/2017 

NITE.RÕI 	21 262004) - CNP' 28.521.748/0001-59 	 UsuânoNU.CEIA DE SOUZA DUART4 
prefeitt'ra:i iteroi.rj.gov ,,)r 	 Público sim 
www.r ti ,/,gov.br 

Processo: 03C,)(i4364/2017 	 Titular do Processo: CLAUMIR REPAROS E MONTAGE S INDUSTRIAIS 

Data: 02 /2017 	 Hora: 10:11 

Tipo: AU i0 E INFRAÇÂC 	 Atendente: NILCEIA DE SOUZA DUARTE 

Requerente: CL-'JAII R REPAROS E MONTAGENS INDUSTRIAIS 

Observaçao: A 10 fli INFRAÇÃO N°. 50747, DE 20/01/2017. 

Despacho; t 

senhor Secretário, 

Tmdo em vista decisão do Conselho de Contribuintes conforme fis. 49/84, 
sujo Acórdão n°. 019V17, foi publicado em Diário Oficial em 08/12/17, encaminhamos o 
presente para apreciação de Vossa Senhoria,, face ao que dispõe o art. 40 e seus parágrafos 
do Decreto n° 10487/0. 

FCCN., em 1,, de dezembro de 2017. 

Ba,.c nhie.o%_eodace_p'od 
s'rotocoiotespachõsA!te'aç5o 02_ciespectlointef002.PhP Emissor: N,içeia Da Souza Duarte Exerc. 207 7 Data. 18-12-201 7- 12.03 58 	 .°Sg 1 



NITERÕI 
PREFEITURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Processo: 030/4364/2017 Data: 02/02/2017 Rubr.: 

Ao FGAB/ Prefeito, 

Para julgamento do recurso de ofício em face da decisão do Conselho de 
Recursos, com arrimo no art.40, § 1 do Decreto n° 10.487/09 e 24 da lei 
2.228/2005. 

NatGIia 

 

niretoradeAdministraçãoda SMF 
Mat. 241.996.1 



0 

III NITERÓI 
IJ PREFEITURA 

Prefeitura de Niterói 
Processo: 030004364/2011 
Data: 02/02/200 fls.: 89. 
Rubrica: 

A Diretoria de Administração da SMF, 

• Em devolução, a pedido. 

Em 23 de janeiro de 2018. 

Dafiadeuz 
Assessoria Administrativa/CG 

mat. 42465 

Ia 

Rua Visconde de Sepetiba, 987 - 61' andar - Centro - Niterói - RJ CEP: 24.020-206 
TeL: 21 2613-6568 /2620-0403 R: 261 / Fax: 2717-7223 

aab. Drefeituraden iteroi(amaiI.com  / chefia. aabinete(niteroi. rj.aov. br  



rio 

Vaier iteré 
Matr. 241.297-9 

[1 



NITERÓI 
PREFEITURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Processo: 030/4364/2017 Data: 02/02/2017 Rubr5 

. 7 
Ao FGAB/ Prefeito, 

Para julgamento do recurso de oficio em face da decisão do Conselho de 
Recursos, com arrimo no art.40, § 1 do Decreto n° 10.487/09 e 24 da,-lei 

2.228/2005. 

/12I1 47 	
,W1e 

LI 

LI 
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0301004364117 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI 

RUA VISCONDE DE SEPETI8A,98/' 987, 60  ANDAR 
N!TEROI - RJ 

ITERI 	21 26200403 - CNPJ 28,521 748/0001-59 
prefo,Iura©nhIeroi.rj.gov  br 

wwwnsteroirjgovbr 

Carolina Gonçalves Vieira 
Mar. 243.676-0 9 1 

PROCESSO N 03000436412017 
IMPRESSÃO DE DESPACHO 
Data 2501/2018 
1-tora: 15:18 
Usuno. CAROUNA GONCALVES VIEIRA 
Público,  Sim 

Processo: 030004364/2017 	 'fltulardo Processo: CLAUMIR REPAROS E MONTAGENS INDUSTRIAIS 
Data: 02/02/2017 	 Hora: 10:11 

Tipo: AUTO DE INFRAÇÃO 	 Atendente: NILGEIA DE SOUZA DUARTE 

Requerente: CLAUMIR REPAROS E MONTAGENS INDUSIRIAIS 
Observação: AUTO DE INFRAÇÃO N0  50747, DE 20/01/2017 

Despacho; AO FMP, 

com vistas ao gabinete do prefeito. 

FICAM 25/01/2018 

iLi 



Li 

o 



NITERÓI 
PREFEITURA 

Prefeitura de Niterói 
Processo: 030004364/2017 
Data: 02/02/2017 Fls.: 92. 
Rubricq 

AssessoreChpfs de Gat,ineje 
Mt, 424 

A Procuradoria Geral do Município/PGM, 

Trata-se de pedido de impugnação formulado pelo contribuinte CLAUMIR 
REPAROS E MONTAGENS INDUSTRIAIS, referente ao auto de infração n° 50747, de 
20/01/17, pela emissão de NFs em desacordo com o disposto na legislação que rege a matéria. 

Julgado em ia  instância opinou-se pelo INDEFERIMENTO do pedido e, em 28 

Instância, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário, reformando a 
decisão da Primeira Instância. 

Em cumprimento ao artigo 40, § 5° do artigo 10.487/09, o p. administrativo foi 
encaminhado a esta Chefia de Gabinete, para fins homologatórios do Prefeito. 

Assim, pelo exposto, e por envolver o Chefe do Poder Executivo, submetemos o 
assunto a consideração dessa PGM. 

Em 06 de fevereiro de 2018. 

e 

pj; 	-PNA  
PROTOCOLO 

DATA Oi,O?1 

Bár4 fi&  
Pr feito 

Rua Visconde de Sepetiba, 987 - 60  andar Centro - Niterói - RJ CEP: 24.020-206 
Tel.: 21 2613-6568 /2620-0403 R: 261 / Fax: 2717-7223 

aab. orefeituradeniteroi(âamaiI.com  1 chefia. aabinete(niteroi. ri.aov. br  



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI 
GABINETE 

Processo n.° 1 Data 1 
Rubrica,/o1 1 Folha? , 

030/4364/20171 02.022017 1 

) 

Encaminho os presentes autos pata apreciação do Procurador do Município lotado 

na Superintendência Jurídica da Secretaria Municipal de Fazenda, para fins de elaboração 

de análise jurídica quanto à matéria de fundo objeto do recurso de oficio submetido à 

apreciação do Prefeito Mucipal. Após, em retorno para o Gabinete para visto. 

Para fins de conferir maior celeridade ao trâmite do processo administrativo, recomenda-se 

que os recursos de ofício da decisão do Conselho dos Contribuintes sejam instruídos com 

manifestação jurídica da Superintendência Jurídica da Secretaria Municipal de Fazenda, antes de 

serem remetidos ao Gabinete do Prefeito. 

'\ Superintendência jurídica cia Secretaria Municipal de Fazenda (lSJ-SMF). para 

elaboração de parecer. 

CÁdÇlAPOSO 

Procurador Geral do Município 



o 

0 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERóI  
Pua do Conceição, n2  10C124 andar ConI.m• Ntata 
RIO do .an.Iro- Ba,I • CEP 24020092 

Processo Data Folha 
030/004364/2017 02/02/2017 241.62o5 q 

Promoção n° 57/CEL/FSJTJ/2018 	
J1 

ILMO. SR. PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, 

DR. CARLOS RAPOSO, 

Trata-se de Recurso de Oficio do Presidente do Conselho de Contribuintes que 

impugna decisão que deu provimento ao Recurso Voluntário interposto por CLAUMIR 

REPAROS E MONTAGENS INDUSTRIAIS. 

A decisão de primeira  instincia indeferiu a Impugnação ao Auto de Infração n° 

50747/17, que autuou o contribuinte por não ter recolhÀido  ISS, na qualidade de responsável 

tributário, por serviços prestados no período de janeirode 2017. 

Por se tratar de decisão favorável ao 	 o limo. Presidente do 

Conselho de Contribuintes interpôs o presente 	de Oficio, cuja competência para 

apreciação e julgamento é do llrno. Prefeito, nos 	do artigo 40 do Decreto n° 

10.487/2009' c/c artigo 24 da Lei no 2.228/20052. 

No tocante ao mérito recursal, ressalto que as questões jurídicas relativas ao 

presente processo foram devidamente apreciadas na manifestação Conselheiro Relator, Celio 

fl 

	

	
de Moraes Marques, de fis. 51/58 cuja conclusão corresponde ao entendimento deste 

subscritor e à qual me reporto integralmente. 

"Au. 40— As decisõe.rdo Conse/bo constituem última instância administrativa pura recursos voluntários contra atos e decisões 
de caráter tributário. 
51° - A decisão favorável ao contribuinte ou infrator obriga recurso de ofício ao Prefeito MunicipaL 
52° - O recurso de que trata o parágrafo anterior será interposto, no próprio ato da decisão, 
independentemente de novas alegações e provas, pelo Presidente do Conselho. 
53° - O recurso de oficio devolve á instância superior o exame de toda a matéria em discussão. 
54° - Não haverá recurso de oficio  noseasos em que a decisão apenas procura corrigir ervv mani/èsto. 
55°—As decisões do Constibo estão submetidas a ato homo/ogatório do Prefrito Munic,oal precedido de manifestação do Secretário 
de Fazenda." - grifos postos. 
2 'Art. 24 O Presidente do Conselho recorrerá de ofício ao Prefeito, das decisões de Segunda Instância 
contrírias á Fazenda Municipal "- grifos postos. 



PRGtTuA MV 	 N,rR61 
pua ds c.rccndo n 1O/' 	CQntO. 

- g 	• CP 24.0.02 

Pro' esso Data Ruhca Folha 
'201, 7 02/02/2017 

Matr. 241.2 	\ 
Sendo assim recomendo o não provimento do Recurso dê Oficib, com a manutenção da 

decisão do Ce nselho de Contribuintes, pelos fundamentos expostos no voto do Sr. 

Conselheiro Re ator, de fis. 5.1/58. 

evolver decisão a ser proferida pelo limo. Prefeito, submeto a presente 

Promoção à 

Oficio pelo 

do Procurador Geral do Município. 

remetam-se os autos para apreciação e julgamento do Recurso de 

Prefeito. 

FSJU, q/o8/2018. 

CA1uos 

PRocuR.DoIt DO MuNIcípIo 

 

 

MAT. N°1.242.023-3 OAB/RJ N° 202.832 
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