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ACÓRDÃO Nº : 122/2010
PROCESSO Nº : 2008/6670/500105
REEXAME NECESSÁRIO : 2.520
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : M. J. NOGUEIRA DA LUZ - ME.
INSC. ESTADUAL : 29.340.235-3

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Extravio de Notas Fiscais. 
Ausência de Comprovação do Ilícito - Impossibilidade de se exigir multa formal 
quando não contém documentos que dão sustentação ao ilícito praticado. 

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 de nº. 2008/000323 e absolver o sujeito 
passivo no valor de R$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais), referente ao campo 
4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 13 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa deverá recolher ao tesouro estadual o valor de R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais), referente multa formal pelo extravio de notas fiscais serie D-
1 de números 451 a 950, referente ao exercício de 2004, conforme faz prova cópia 
da declaração e da Ficha de Controle de Autenticação de Impressos - FCAI.

A autuada foi intimada por via postal sem êxito, sendo novamente intimada 
por edital afixado na Agência de Atendimento do município de Colinas do Tocantins, 
não comparecendo aos autos, incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância e que o auto de infração seja julgado nulo.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.
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Em despacho de folhas 28, a chefe do CAT, considerando que o valor julgado 
inexigível supera o valor de alçada, fica o feito sujeito ao duplo grau de jurisdição, 
determinando o julgamento do mesmo pelo COCRE.

Analisado e discutido o presente processo que exige multa formal referente 
ao extravio de notas fiscais série D-1.

Verificando os autos, resta claro que o autor do procedimento não traz ao 
processo qualquer documento que possibilite comprovar o ilícito praticado, no 
presente caso, caberia a nulidade do auto de infração, por falta de materialização da 
infração, porém, em se tratando de erro material na elaboração do auto de infração, 
e como é previsto na legislação, o erro material não interrompe a contagem de prazo 
para a decadência, e sendo exercício do fato gerador 2004, portanto, ao refazer o 
procedimento o mesmo já estaria extinto pelo instituto da decadência, conforme 
prevê o Artigo 173, I do código Tributário Nacional, face ao princípio da economia 
processual, entendo que o presente auto de infração deverá ser julgado 
improcedente.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração de nº. 
2008/000323 e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 1.500,00 (um mil, 
quinhentos reais), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 28 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


