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ACÓRDÃO Nº : 275/2010
PROCESSO : 2009/6270/500434
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.865
RECORRENTE : A CAMPESTRE COM. DE UTIL. DOM. LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.013.391-2

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Extravio de Notas e Livros 
Fiscais – Correta a exigência de multa formal quando o contribuinte não preserva os 
documentos fiscais sob sua guarda, pelo prazo estabelecido na legislação tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº. 2009/001960 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais) e R$ 1.200,00 (um mil e 
duzentos reais), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente; mais 
acréscimos legais. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 12 dias do mês de agosto de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 6.950,00 (seis mil, 
novecentos e cinqüenta reais), pelo extravio de notas fiscais de venda a consumidor 
serie D-1, números 23701 a 23950 e notas fiscais série M-1, números 276 a 325 e 
pelo extravio de livros de entradas, saídas, inventário de mercadorias e apuração de 
ICMS, conforme Boletim de Ocorrência número 000158/2009, emitido pela 
Delegacia de Polícia em Guarai, em 17/09/2009.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva.

A julgadora de primeira instância não conheceu da impugnação, e julgou o 
auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo e atem-se apenas a citar doutrinas sem 
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questionar o mérito da questão. Ao final, pede pelo acatamento do presente recurso 
e que o auto de infração seja julgado improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo que exige multa formal pelo 
extravio de notas fiscais de vendas a consumidor e livros fiscais, entendo ser correta 
a exigência, pois como é do conhecimento de todos, é de responsabilidade do 
contribuinte manter e preservar sob sua guarda todos os documentos a que se 
refere o presente auto de infração, pelo prazo mínimo de 5 anos.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº.
2009/001960 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais) e R$ 1.200,00 (um 
mil e duzentos reais), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24 
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


