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ACÓRDÃO Nº:640/2008
PROCESSO Nº: 2006/6040/503318          
REEXAME NECESSÁRIO: 2143
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: JOÃO CARLOS OLIVEIRA ROCHA
INSC ESTADUAL: 29.063.071-1

EMENTA: Multa Formal. Extravio de Documentos Fiscais. Ausência de Provas 
Específicas – A Falta de documentos que embasem o procedimento impede que 
se verifique a real ocorrência do fato gerador.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2006/003065 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$8.750,00 (oito mil, 
setecentos e cinqüenta reais). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 03 de setembro de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher Multa Formal na 
importância de R$8.750,00 (oito mil, setecentos e cinqüenta reais), referente 
extravio de 15 blocos de notas fiscais M-1, nº 251 a 375, perfazendo um total de 
875 jogos de notas fiscais, conforme intimação, declaração do Contador e BIC de 
suspensão da empresa.

Termo de revelia foi juntado aos autos, fls. 9, face à não contestação e 
recolhimento do crédito tributário reclamado.

O Despacho nº 137/2007, da Julgadora de Primeira Instância, solicita a 
juntada dos documentos comprobatórios da origem do lançamento do crédito 
tributário em questão. O agente do fisco, autor do procedimento, em resposta diz 
da impossibilidade da juntada dos documentos, pois estes foram extraviados, e 
não sendo possível localizar o contribuinte.    

Sentença foi lavrada, onde diz que, de acordo com o art. 57 da Lei nº 
1.288/2001, constata-se que a autuada está corretamente identificada nos autos, 
a intimação ocorreu por via postal, o contexto se refere a multa formal pelo 
extravio de 15 blocos de notas fiscais, série M-1, perfazendo um total de 875 
jogos de notas fiscais, conforme intimação, declaração do contador e BIC de 
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suspensão. Diz que as provas apresentadas não foram suficientes para 
comprovar o ilícito fiscal apontado na inicial. Com as considerações acima, 
entende-se que inexiste fato gerador do imposto, uma vez que este não ocorreu. 
Conclui, absolvendo o contribuinte da imputação que lhe faz a peça básica.  

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
reforma da sentença de primeira instância, pela procedência do lançamento do 
auto de infração.

O contribuinte, apesar de devidamente intimado, via edital, não apresentou 
suas razões.

No procedimento efetuado não foram juntados os documentos que 
deveriam instruir a peça básica. Portanto, inexiste fato gerador da obrigação 
tributária, vez que não ficou comprovada sua existência. O agente do fisco, 
chamado a juntar tais documentos não os fez, deixando, assim, de cumprir o que 
estabelece o art. 35, inciso IV da Lei nº 1.288/2001.    

Com esses argumentos, entendo que o procedimento fiscal lavrado não 
pode prevalecer neste Contencioso.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração nº 2006/003065 e 
absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$8.750,00 (oito 
mil, setecentos e cinqüenta reais).

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


