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ACÓRDÃO Nº: 570/2009
PROCESSO Nº: 2008/7270/500433
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.559
RECORRENTE: AUTO POSTO TAQUARUÇU LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRICÇÃO ESTADUAL: 29.069.637-2

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Extravio de Notas Fiscais –
Deve prosperar a exigência de multa formal por extravio de documentos fiscais 
aplicando-se penalidade mais benéfica quando da não configuração de dolo. 

Descumprimento de Obrigação Acessória. Extravio de Livros Contábeis – Legítima a 
cobrança de multa formal quando o contribuinte não mantém sob sua guarda os 
livros contábeis.

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 de nº 
2008/002377 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário, 
alterando a penalidade para o Art. 50, VII, § 5º da Lei 1.287/01, no valor de 
R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), referente o campo 4.11, e R$420,00 
(quatrocentos e vinte reais), referente o campo 5.11, mais acréscimos legais; e julgar 
improcedente o valor de R$28.790,00 (vinte e oito mil e setecentos e noventa reais), 
referente parte do campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 7 dias do mês de outubro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ao Tesouro Estadual a importância de R$ 29.670,00 (vinte e nove mil, 
seiscentos e setenta reais), referente a multa formal pelo extravio de documentos 
fiscais relacionados e constantes do boletim de ocorrência número 168/2008. No 
campo 5.1, por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o valor de R$ 420,00 
(Quatrocentos e vinte reais), referente ao extravio dos livros relacionados e 
constantes do boletim de ocorrência número 174/2008.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos, incorrendo em revelia.
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A julgadora de primeira instância julgou o auto procedente, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 29.670,00 (vinte e 

nove mil, seiscentos e setenta reais), descrito no campo 4.11 e no valor de R$ 
420,00 (quatrocentos e vinte reais), descrito no campo 5.11, acrescidos das 
cominações legais. 

Intimada da sentença de primeira instância a empresa apresentou recurso 
voluntário, alegando que o auto de infração deve ser apenas um relatório da 
ocorrência que o agente presume constituir infração, não podendo o fiscal impor 
penalidades mediante este instrumento. Aduz, ainda, que o extravio dos referidos 
documentos fiscais foi involuntário e que assim que constatada a falta dos mesmos 
providenciou a lavratura do boletim de ocorrência.

De todo o exposto, requer que se decrete preliminarmente a nulidade do auto 
de infração e, ao final, seja reconhecida a sua improcedência.

A Representação Fazendária, em sua manifestação às fls. 22/23, opinou pela 
procedência parcial do crédito tributário, mantendo a decisão de primeira instância 
referente ao contexto 4.11, e a reforma da mesma referente ao contexto 5.11 do 
auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de multa 
formal pelo extravio de blocos de notas fiscais, lançada no contexto 4, constatou-se 
que em relação as notas fiscais modelos D-1 estas não transmitem crédito de ICMS, 
portanto, sendo possível a aplicação de uma penalidade mais benéfica, constante no 
art. 50, VII, § 5º, senão vejamos:

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.
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Quanto a multa referente ao extravio dos livros Diário e Razão, lançada no 
contexto 5, entendo que é de responsabilidade do contribuinte a guarda e 
manutenção dos referidos livros.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial 
e voto reformando a decisão de primeira instância para julgar procedente em parte o 
auto de infração 2008/002377 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário, alterando a penalidade para o Art. 50, VII, § 5º da Lei 1.287/01, no valor de 
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), referente ao campo 4.11 e R$ 420,00 
(quatrocentos e vinte reais), referente ao campo 5.11, e absolver o sujeito passivo 
no valor de R$ 28.790,00 (vinte e oito mil e setecentos e noventa reais), referente 
parte do campo 4.11.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  
FISCAIS, aos 09 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


