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DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS FISCAIS. FORMULÁRIOS CONTÍNUOS APRESENTADOS EM 
SEDE DE IMPUGNAÇÃO. – Apresentação dos documentos fiscais alvo da autuação 
inviabilizam a cobrança de multa formal.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 20.654,09 
(vinte mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), pelo extravio de 
1953 documentos fiscais (formulários pré-impressos) autorizados por meio da AIDF 
2.226/2006 e pela falta de escrituração em livro próprio de aquisição de 
mercadorias, relativas as notas fiscais de entradas relacionadas no levantamento 
especial nos exercícios de 2006 e 2007.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, arguindo em 
síntese que não existe causa para a infração, uma vez que, no caso do extravio dos 
documentos fiscais está apresentando cópias dos formulários das notas fiscais de 
saídas e livro de registro de saídas onde os documentos estão escriturados e 
também apresenta formulários de notas fiscais em branco não utilizadas, diz 
também, que a nota fiscal de número 780.918 pode ser localizada no livro de 
registro de entradas no 002/2008 na folha 03, que a nota fiscal no 057.207 não foi 
escriturada haja vista que a mercadoria foi devolvida ao fornecedor pela própria nota 
fiscal, a nota fiscal de no 138.062 é de simples remessa e a de no 48.391 que 
representa a movimentação de estoque está escriturada, ao final pede pela 
improcedência do auto de infração.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 100,00, 
campo 4.11, R$ 180,68 parte do campo 5.11 e no valor de R$ 431,82 campo 6.11. 

Absolveu os valores de R$ 19.430,00, parte do campo 4.11 e no valor de 
R$ 511,59, parte do campo 5.11 do auto de infração.

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

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 234, o chefe do Contencioso Administrativo 
Tributário considerando que o valor do Crédito tributário considerado inexigível, do 
campo 4.11 R$ 19.430,00 é superior ao valor de R$ 1.000,00, fica o feito sujeito ao 
duplo grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único, do art. 58 da Lei 
1.288/2001.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo, em relação ao item 4 do 
auto de infração que exige multa formal pelo extravio de 1.953 formulários pré-
impressos de notas fiscais.

Ao apresentar sua defesa em primeira instância o sujeito passivo anexou 
aos autos 03 caixas contendo os formulários contínuos de no 2179, 2180, 2408 a 
2800, 3501 a 4250 e 4251 a 5000, formulários estes ainda não utilizados que 
motivaram a aplicação da presente multa por descumprimento de obrigação 
acessória.

Portanto, correta a decisão da julgadora de primeira instância que julgou 
improcedente os valores cobrados referentes aos documentos fiscais apresentados 
pelo contribuinte.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração no 2010/000216 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 19.430,00 (dezenove mil e quatrocentos e 
trinta reais), referente ao campo 4.11. O Sr. Heverton Luiz Siqueira Bueno fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, João Campos de Abreu e 
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Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 07 dias do mês de 
julho de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


