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MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
QUARTA CÂMARA

Processo n°

13819.001872/2001-10

Recurso n°

156.349 Voluntário

Matéria
Acórdão n°

1RPF
104-23.184

Sessão de

25 de abril de 2008

Recorrente MARCOS ROBERTO DE LUCENA
Recorrida
78. TURMA/DRJ-SÁO PAULO-SP II
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2000
LANÇAMENTO DE OFÍCIO - INCIDÊNCIA DE MULTA DE
OFICIO - LEGALIDADE - É cabível, por disposição literal de
lei, a incidência de multa de oficio no percentual de 75% sobre o
valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá
ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte.
Recurso negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por
MARCOS ROBERTO DE LUCENA.
ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto que passa a integrar o presente julgado.

/MARIA HELENA COITA CARItt
Presidente
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Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Nelson Mallmann, Heloísa
Guarita Souza, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Rayana Alves de Oliveira França, Renato Coelho
Borelli (Suplente convocado) e Gustavo Lian Haddad.
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Relatório
Em desfavor de MARCOS ROBERTO DE LUCENA foi lavrado auto de
infração para cobrança do crédito tributário de R$ 205,28 (duzentos e cinco reais e vinte e oito
centavos), relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física no ano-calendário 1999, sendo R$
107,33 referentes ao imposto de renda suplementar (código 2904), R$ 80,49 referentes à multa
proporcional e R$ 17,46 referentes aos juros de mora.
O procedimento fiscal apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo empregaticio, no valor de R$ 18.640,43, pagos
por Detroit Plásticos e Metais Ltda., CNPJ 02.495.590/0001-04.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou, em 17/08/2001, a
impugnação de fls. 01/10, alegando o seguinte (fl. 01), in verbis, extraído da decisão recorrida:
"a) Referente à sanção me imposta pelo motivo de omissão de
informação, refiro que não tive dolo e discordo do valor da linha n° 09
(quadro de deduções/despesa com instruções), porém afirmo que errei
ao fazer a declaração e estou enviando-vos dados para a correção da
declaração. Minhas despesas com instrução no ano de 1999 foram de
R$ 1.307,80 (um mil, trezentos e sete reais e oitenta centavos),
conforme 03 cópias autenticadas em anexo junto com 04 cópias
autenticadas do auto de infração."

A autoridade recorrida ao analisar as razões da impugnação, julgou o
lançamento procedente.
Cientificado da decisão em 15/09/2006, o contribuinte, se mostrando irresignado
apresentou em 16/10/2006 o Recurso Voluntário, de fls. 27, argumentando que não omitiu
qualquer informação e que não é justa a imposição de multa para o seu caso específico. Indica
que todos podem cometer erros apontando falhas nos procedimentos da Receita Federal.
É o Relatório.
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Voto

Conselheiro ANTONIO LOPO MARTINEZ, Relator
O recurso está dotado dos pressupostos legais de admissibilidade devendo,
portanto, ser conhecido.
O objeto do lançamento reside exclusivamente na suposta omissão de
rendimentos, aos quais o próprio recorrente admite ter omitido por um equivoco.
Não há dúvida de que todos podem errar. O ser humano é falível, entretanto a
este cabe responder por seus erros na proporção da gravidade dos mesmos. A aplicação da
multa no caso concreto está prevista na legislação tributária nacional. Não existe precedente
legal para reduzir-se a multa, baseado no fato do contribuinte ter cometido o erro não
intencional de omitir rendimentos.
Sobre esse ponto a autoridade recorrida já havia se pronunciado.
Constata-se, assim, que o contribuinte não contestou a autuação da
omissão de rendimentos acima especificado, chegando mesmo a
reconhecê-la. Tendo em vista a apressa concordáncia do impugnante,
é de se declarar definitivamente consolidado o crédito tributário
correspondente à infração em tela. Quanto à argumentação do
impugnante de que não agiu com dolo, observa-se que a
responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva,
independe da intenção do agente, nos termos do art. 136, do Código
Tributário Nacional: "Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato."

Afinado com o arrazoado da autoridade recorrida, entendo que não cabe
qualquer reparo a decisão proferida.
Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso.

Sala das Sessões - DF, em 25 de abril de 2008
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