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ACÓRDÃO Nº. : 43/2010
PROCESSO : 2009/6860/500450
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.726
RECORRENTE : SOL NASCENTE IND. E COM. DE CEREAIS LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.386.755-0

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Extravio de Documentos 
Fiscais. Ausência de Fraude ou Dolo. Parte dos Documentos Foi Registrada. 
Aplicação de Penalidade Mais Benéfica – Prevalece parcialmente a multa formal, 
aplicando-se penalidade mais branda, quando parte dos documentos encontram-se 
registrados e comprovadamente não ocorreu fraude ou dolo no extravio.

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 nº. 
2009/000528, alterando a penalidade para o Art. 50, VII, § 5º da Lei 1.287/01 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 580,00 
(quinhentos e oitenta reais), mais acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 
39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), referente ao campo 4.11. Os 
Senhores Aldecimar Esperandio e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais 
pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães 
Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 25 dias do mês de fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves
Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 40.500,00 (quarenta 
mil e quinhentos reais), pelo extravio das notas fiscais M-1 de números 001 à 3300 e 
dos ACD’s de números 001 a 750, num total de 4050 documentos fiscais, conforme 
relacionados no boletim de ocorrência número 155/2009, lavrado no  primeiro distrito 
policial de Gurupi em 18/02/2009, e lançado nas folhas 25 (verso) do livro de 
utilização de documentos fiscais e termo de ocorrência número 01, em 26/02/2009.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais.
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A autuada foi intimada por edital, afixado em 13/08/2009, no placar da 
Agência de Atendimento de Gurupi. Aos 10 dias do mês de setembro de 2009 foi 
lavrado termo de perempção.

Aos 11 dias do mês de setembro de 2009 o contribuinte é intimado da 
Cobrança Administrativa Amigável – CADA.

Aos 22 dias do mês de setembro de 2009, o sujeito passivo comparece aos 
autos com recurso voluntário, alegando que a intimação por via postal só poderá ser
efetivada quando esgotadas todas as outras modalidades, conforme prevê o artigo 
22 da Lei 1.288/2001, sendo que, no presente caso, a administração pública não 
imprimiu esforços para notificar o contribuinte pelos meios eletrônicos e tampouco 
por ciência direta, portanto, a declaração de perempção constante nos autos é nula, 
pois não coaduna com a disposição legal.

No mérito, diz que o contribuinte agiu conforme prevê o Decreto 2.912/2006 
em seu artigo 251, portanto, não pode ser autuado por exatamente cumprir a 
determinação do decreto estadual.

Diz, também, que no presente caso o agente do fisco não verificou a 
existência de dolo e que a multa deveria ser aplicada por grupo de documentos 
conforme estabelece o artigo 50, § 5º da lei 1.287/2001.

Ao final, requer pela nulidade ou improcedência do auto de infração ou pela 
procedência parcial para reduzir ao valor de R$ 1.620,00.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da Sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo que exige multa formal pelo 
extravio de documentos fiscais.

Verificando os autos denota-se que a presente autuação se originou em um 
boletim de ocorrência policial, noticiado em 06/02/2009, e também pelo Registro de 
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, efetuado aos 26 dias do 
mês de fevereiro de 2009 e o auto de infração foi lavrado em 04/05/2009, portanto, 
com data posterior. Também ficou comprovado que houve o registro de parte das 
notas fiscais de saídas, portanto, resta claro que não houve fraude ou dolo por parte 
do contribuinte.

Portanto, entendo que o contribuinte não pode ser penalizado em relação as 
notas fiscais que encontram-se devidamente registradas, quanto as que não estão 
registradas no  livro  de  saídas,  as  mesmas  devem  ser  penalizadas  por grupo de
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documentos, conforme está previsto no Art. 50, VII, § 5º da Lei 1.287/01, 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, por 
microempresa e empresa de pequeno porte optantes 
pelo Simples Nacional e que recolha o ICMS na forma 
desse regime e R$ 20,00 para as demais empresas;
(...)

§ 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.

                                                    ....................................................................................

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração nº. 2009/000528, alterando a penalidade para o Art. 50, VII, § 5º da Lei 
1.287/01 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), mais acréscimos legais; e absolver do valor 
de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), referente ao campo 
4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 25 
dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


