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ACÓRDÃO Nº: 162/2008
PROCESSO Nº : 2007/6210/500023          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6783
RECORRENTE: SEBASTIÃO F. DA SILVA – O GOIANO
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

EMENTA: Multa formal. Extravio de documento fiscal, sem ocorrência de dolo. 
Penalidade por grupo de documento. Lançamento procedente em parte.   

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 
2007/001846 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$9,00 (nove reais), mais acréscimos legais, alterando a penalidade para 
o Art. 50, VI, § 5º, da Lei 1.287/01; e improcedente o valor de R$ 441,00 
(quatrocentos e quarenta e um 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, Raimundo Nonato Carneiro e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 06 de março de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito 

VOTO: A empresa foi autuada a recolher a importância de R$450,00 (quatrocentos 
e cinqüenta reais), referente a multa formal por extravio das notas fiscais série D-1 
nº 001 à 150, relativo ao exercício de 2002, conforme levantamento comparativo 
das saídas emitidas com documentário emitido.  

Termo de revelia foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
impugnação e o não pagamento do crédito tributário reclamado pelo Erário, aos 
24/05/2007.

Impugnação foi apresentada, onde diz sobre a preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa por não deixar cópias do auto de infração com o 
autuado. Tornando impossível a defesa da parte. Após, constatou que tais 
documentos estavam dentro dos livros fiscais. Quanto ao mérito, diz que esta 
multa formal, pode ser considerado como denúncia espontânea pois apresentou 
uma declaração no dia 12/04/2007, informando o extravio das notas fiscais antes 
da fiscalização ocorrida em 07/05/2007.Que quanto a multa formal pela não 
autenticação, segue cópia do registro de entradas relativo ao período de março à 
dezembro/2005. Quanto ao restante, ocorreu uma desatenção do Contador da 
empresa. Requer a anulação do feito.                                              
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Sentença singular foi lavrada onde diz que face a revelia decretada em 
24/05/2007. Na sentença diz sobre a ordem do Chefe do CAT que foi juntado 
cópia da impugnação apresentada à Delegacia de Colinas, em 21/06/2007. Que 
nos termos do art. 47 da Lei nº 1.288/2007, o sujeito passivo foi considerado revel, 
presumindo-se verdadeiro o crédito fiscal exigido, passando-se a análise das 
matérias de direito, de acordo com o art. 57 do mesmo diploma legal. Que o 
contribuinte perfeitamente identificado nos autos, sendo legítima a intimação 
efetuada por ciência direta ao próprio contribuinte. Que o feito fiscal é a 
constatação do extravio das notas fiscais série D-1 nº 0001 à 0150, comprovando 
tal fato.   Julga procedente o auto de infração.

O contribuinte apresenta recurso voluntário, onde diz que este auto de 
infração deve ser abrangido pela denúncia espontânea pois apresentou uma 
declaração no dia 12/04/2007, informando o extravio das notas fiscais antes da 
fiscalização ocorrida em 07/05/2007. Que o auto de infração é um caso injusto. 
Requer o provimento do recurso apresentado.       

A Representação Fazendária em manifestação, requer a manutenção da
sentença de primeira instância, pela procedência do feito..

Analisando os autos, em especial a condição de microempresa da autuada, 
onde percebe a necessidade de amenizar a multa imposta ao contribuinte, pois a 
carga tributária se faz muito forte, conforme dispõe o § 5º do art. 50 da Lei nº 
1.287/2001, permite tal procedimento, por não ter ocorrido dolo.

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito,  
conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2007/001846 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$9,00 
(nove reais), mais acréscimos legais, alterando a penalidade para o Art. 50, VI, § 
5º, da Lei 1.287/01; e improcedente o valor de R$441,00 (quatrocentos e quarenta 
e um reais).

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
07 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


