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ACÓRDÃO Nº: 011/2008
PROCESSO Nº : 2007/6090/500017       
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6882
RECORRENTE: JUAREZ NERES DE CARVALHO
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
INSC ESTADUAL: 29.018.458-4

EMENTA: Multa formal. Extravio de blocos de notas fiscais. Configuração do ilícito 
fiscal. Aplicação de atenuantes contido no § 5º do Art. 50 da Lei nº 1.287/2001. 
Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2007/000867, alterando a penalidade para o Art. 50, inciso VI, e 
Parágrafo 5º, da Lei 1.287/2001, condenando o sujeito passivo a recolher o valor 
de R$45,00 (Quarenta e cinco reais), mais acréscimos legais e absolvendo do 
valor de R$375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais). O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Paulo Afonso Teixeira, Raimundo 
Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
14 de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito 

VOTO: A empresa foi autuada a pagar multa formal, na importância de R$420,00 
(quatrocentos e vinte reais), pelo extravio das notas fiscais de saídas D-2, de nº 
3301 à 4050 e 4151 à 4200, utilizadas no período de 2004 e 2005, conforme 
consta Boletim de Ocorrência nº 013/07.

O contribuinte diz que a microempresa registrou os fatos para os devidos 
fins, todavia a auditoria lançou de ofício a multa formal, sobre o fato denunciado e 
registrado no livro de ocorrência fiscais, bem antes do inicio da presente ação 
fiscal, excluindo o principio da espontaneidade. Que a empresa repassou 
ordenadamente as 2ª vias dos referidos blocos para a Contadoria da empresa, o 
qual realizou todos os levantamentos de escrituração no livro fiscal próprio, que 
estes encontram-se a disposição no escritório contábil para averiguações, requer 
a nulidade do feito. 
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Sentença foi lavrada onde diz que razão cabe á autuada, posto que o § 2º 
do art. 46 da Lei nº 1.287/2001, que a responsabilidade por infração às normas do 
ICMS independe da intenção do contribuinte, responsável ou intermediário de 
negócio e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da ação ou omissão. 
Que apesar do Boletim de Ocorrência e da espontaneidade na escrituração do 
livro RUDFTO, a autuada infringiu a legislação tributária quando extraviou os 
documentos citados, devendo responder por tal ato, na medida da sua 
culpabilidade, julga procedente o auto de infração.

O contribuinte recorre da sentença prolatada em primeiro grau, onde repete 
os termos da impugnação, e junta um levantamento similar.

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença 
prolatada e requer a procedência do feito.

Considerando o que a legislação tributária estadual, define sobre a guarda 
dos livros e documentos fiscais, que transcrevemos, para melhor esclarecer:

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

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

( Lei nº 1.287/2001)

A multa formal lavrada restou configurada, entretanto, após análise dos 
autos, achou-se por bem reduzir sua aplicabilidade para os atenuantes do 
parágrafo 5º do art. 50, inciso VI da Lei nº 1.287/2001. 

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2007/000867, alterando 
a penalidade para o Art. 50, inciso VI, e Parágrafo 5º, da Lei 1.287/2001, 
condenando o sujeito passivo a recolher o valor de R$45,00 (Quarenta e cinco 
reais), mais acréscimos legais e R$375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais).
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É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


