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ACÓRDÃO Nº: 339/2008
PROCESSO Nº: 2006/6670/500462 
REEXAME NECESSÁRIO: 1.965
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: VANEIDE GONÇALVES BORGES BARBOSA 

EMENTA: Multa Formal. Extravio de documentos fiscais. Apresentação de parte  
dos documentos considerados como extraviados. Procedência em parte  do 
lançamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2006/002553, alterando a 
penalidade para o art. 50, inc. VII, § 5º da Lei 1.287/01 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 10,00 (dez reais), mais 
acréscimos legais, e improcedente o valor de R$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e 
noventa reais). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Paulo Afonso Teixeira, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 09 de abril de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 3.000,00 (três mil  reais), referente 
à multa formal pelo extravio de documentos fiscais de saída nºs 1051 a 1150, 
1201 a 1350, 2251 a 2300, constatada através do boletim de ocorrência nº 
79/2006, emitido em 27.10.2006. 

A autuada foi intimada por via postal,  apresentando defesa no prazo legal, 
com as seguintes alegações: que teve dificuldade em localizar os documentos 
fiscais de entrada; que com receio de que as pastas contendo documentos fiscais 
de entrada  tivesse sido furtados, procurou a Delegacia de Polícia local para 
informar o ocorrido; que já localizou os blocos de notas fiscais de saídas  que 
requer a anulação parcial do auto de infração.

A julgadora de primeira instância, conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento, e julgou o auto de infração procedente em parte.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar e no mérito 
apresenta as mesmas alegações da impugnação.
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A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência em parte o auto de infração.

Em análise aos autos, verifica-se que às fls. 10, consta Despacho do 
Delegado Regional Tributário em Colinas encaminhando ao Contencioso 
Administrativo Tributário – CAT, parte dos documentos apresentados pela 
empresa e considerados extraviados, restando extraviados, somente os blocos de 
notas fiscais nºs 2251 a 2300, excluindo as notas  apresentadas, entendo que a 
multa formal deve ser reformada para R$ 10,00, referente às notas fiscais não 
apresentadas. 

Diante do exposto, voto pela reforma da decisão de primeira instância e 
pela procedência em parte do auto de infração nº 2006/002553, alterando a 
penalidade para o art. 50 , inciso VII, § 5º, da Lei 1.287/01 e condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 10,00 (dez reais) mais 
acréscimos legais e improcedente o valor de R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e 
noventa reais).

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


