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ACÓRDÃO Nº: 090/2008
PROCESSO Nº: 2006/6100/500021
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6876
RECORRENTE: REGINALDO RIBEIRO PEDREIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Circulação de mercadorias sem documento fiscal hábil. Multa 
formal. Penalidade alterada. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
maioria, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2006/000123 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), mais acréscimos legais; e 
improcedente no valor de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais). Voto 
contrário do Conselheiro João Gabriel Spicker. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Marcelo Azevedo dos Santos, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 de 
fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: O Contribuinte deverá recolher ao Tesouro do Estado, a título de Multa 
Formal, a importância de R$ 909,00 (novecentos e nove reais), referente ao extravio 
das Notas Fiscais de Saídas modelo D-1, do nº 002098 ao nº 002400, conforme 
consta do Boletim de Ocorrência nº 418/2005, da Delegacia de Polícia Civil de 
Natividade e da cópia de Ficha de Controle de Autenticação de Impressos - FCAI, 
conforme descrito no campo (contexto) 4.1.

Intimada, pessoalmente, em 31/01/2006, o Autuado veio aos Autos, em 
23/02/2006, requerer o perdão da multa, posto que as notas foram queimadas, 
indevidamente, por pessoa com problemas mentais, em tratamento, até aquela data.

A sentença de primeiro grau, fls. 09/10, julgou procedente o AI, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários constantes do AI, entendendo, 
não só por se tratar de uma pseudo defesa, como de Revelia.

Em 22/05/2007 o Recorrente foi intimado, com AR, interpondo, 
tempestivamente seu Recurso (fls. 14), reiterando suas alegações iniciais, juntando 
documentos.
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A Representação Fazendária, fl. 18, recomenda a manutenção da decisão 
prolatada em 1ª instância, e julgar procedente o Auto de Infração.

É o relatório.

Em que se pesem as argumentações do Recorrente, tentando-se eximir da 
culpa com relação ao extravio das NFs, o fato é que a guarda dos documentos 
fiscais ficam sob sua responsabilidade, devendo responder, sim, pelo extravio.

Não obstante, a penalidade merece ser alterada para o art. 50, VI, § 5º, da lei 
1.287/01, entendendo-se como documentos o bloco das notas fiscais.

Diante do exposto, voto pela reforma da decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2006/000123 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta 
reais), mais acréscimos legais; e improcedente no valor de R$ 549,00 (quinhentos e 
quarenta e nove reais).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, ao 
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


