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ACÓRDÃO Nº. 282/2008
PROCESSO: 2007/6260/500089                        
IMPUGNAÇÃO: 19
IMPUGNANTE: W M BARROS
IMPUGNADA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Penalidade imposta por documentos. Contribuinte 
declara o extravio dos documentos comprovando inexistência de dolo. Alterada a 
penalidade por grupo de documentos. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e dar-lhe provimento parcial para, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº. 2007/004407 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 20,00 (vinte reais), 
mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 980,00 (novecentos e 
oitenta reais), referente o campo 4.11. O Sr. Vanderley Aniceto de Lima fez 
sustentação oral pela Recorrente. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 
de maio de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 1.000,00 
(Hum mil reais), pelo extravio das notas fiscais de saídas de numeração 1151 a 
1200 e 1551 a 1600, serie D – 1, conforme consta da declaração fornecida pelo 
proprietário da empresa.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação direta a 
este conselho, não argüiu preliminar, alega que as notas fiscais tidas como 
extraviadas foram emitidas e devidamente escrituradas durante o exercício de 
2002. Argumenta também que a empresa está efetivamente enquadrada como 
empresa de pequeno porte a partir de 2004; Requer que o auto de infração seja 
julgado improcedente ou que seja aplicado o dispositivo do inciso VI, do Art. 50 da 
Lei nº. 1.287/01, por ser de direito e justiça.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda que o auto 
de infração seja julgado procedente.

Em análise aos autos ficou constatado que o contribuinte emite declaração, 
onde alega que houve o extravio de 2 (dois), blocos de notas fiscais da serie D-1, 
com a numeração de 1151 a 1200 e 1551 a 1600, portanto percebe-se que não 
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houve dolo por parte do contribuinte, vejamos o que diz o art. 50, inciso VII, 
parágrafo 5º.

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:

VII – R$ 10,00 por nota fiscal ou outro 
documento que utilize para acobertar suas 
operações e prestações, nas hipóteses de seu 
extravio ou inutilização;

§ 5º Nas hipóteses previstas nos incisos VI e VII, 
o Agente do Fisco, após a verificação de que 
não houve dolo, poderá aplicar a penalidade por 
grupo de documentos. 

Portanto voto alterando a penalidade para o art. 50, inciso VII, parágrafo 5º, 
da Lei 1287/01, e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), e absolver o valor de R$ 980,00 (Novecentos e 
oitenta reais) da imputação que lhe faz o auto de infração 2007/004407.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


