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ACÓRDÃO Nº: 013/2008
PROCESSO Nº : 2007/6820/500072          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6907
RECORRENTE: ROMILDA OLIVEIRA RAMOS DA SILVA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

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 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2007/002683, 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$21,00 (Vinte e um reais), mais acréscimos legais; e absolvendo o valor de 
R$504,00 (Quinhentos e quatro reais). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 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$525,00 
(quinhentos e vinte e cinco reais), pelo extravio das notas fiscais, modelo 2, série 
D-1, de nº 001 à 350, autorizados pela AIDF nº 00054 de 30/07/2002 e AIDF nº 
00053 de 05/07/2004.  .

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que os fatos ocorreram 
tendo em vista mudança do prédio, pois esta não aconteceu num único dia, 
ficando algumas caixas para o outro dia, que foram roubadas, mas que não tinha 
qualquer valor para ninguém a não ser para mim mesmo, o extravio ocorreu 
assim. Que o valor da multa é muito alto e que as coisas estão difíceis, mas, que 
está disposto a pagar pelo erro cometido.  

Sentença foi lavrada onde diz que a demanda é pela sanção de multa 
formal, pelo extravio de 350 documentos fiscais de saídas. O impugnante alegou 
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que não se considerou os fatos alegados e sua argumentação não merece 
qualquer acolhida. Que os erros intencionais ou não cometidos pelo sujeito 

passivo não são suficientes para ensejar a improcedência ou nulidade da 
acusação. Conclui, julgando procedente o auto de infração. 

O contribuinte recorre da sentença prolatada em primeiro grau, onde diz 
que não extraviou os blocos por malícia ou vontade própria, mas por mera 
simplicidade. Que requer reavaliação da posição. Pede arquivamento do feito. 

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, utilizando dos atenuantes 
contido no 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 confirmando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2007/002683, 
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$21,00 (Vinte e 
um reais), mais acréscimos legais; e absolvendo o valor de R$504,00 (Quinhentos 
e quatro 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


