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ACÓRDÃO Nº.:486/2008
PROCESSO:Nº.2007/6040/503263
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7150
RECORRENTE:AMERICEL S/A 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
CONS. RELATOR: JOÃO GABRIEL SPICKER

EMENTA: I - Multa Formal – Seccionamento de bobinas de Emissor de Cupom 
Fiscal. Lançamento procedente; II – Multa Formal – Falta de Carimbo do Posto 
Fiscal de divisa ou da Coletoria Estadual mais próxima em Notas fiscais de 
aquisições. Lançamento Procedente; III – Multa Formal – Não Utilização do 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal autorizado pelo fisco. Lançamento 
Procedente

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa por não permitir o 
conhecimento do fator ocorrido e consequentemente de efetivar sua defesa, 
argüida pela Recorrente. Votos divergentes dos Conselheiros Paulo Afonso 
Teixeira e Raimundo Nonato Carneiro. Por maioria, rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento por falta de prova ou sonegação fiscal, referente ao 
contexto 4, argüida pelo Conselheiro Relator. Votos divergentes dos Conselheiros 
João Gabriel Spicker e Raimundo Nonato Carneiro. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o valor de R$ 88.400,00 (oitenta 
e oito mil e quatrocentos reais), referentes ao campo 4.11, mais acréscimos 
legais. Votos contrários dos Conselheiros João Gabriel Spicker e Raimundo 
Nonato Carneiro. E por unanimidade, reformar a decisão para, julgar procedentes 
os valores de R$ 7.320,00 (sete mil e trezentos e vinte reais), R$ 12.540,00 (doze 
mil e quinhentos e quarenta reais), R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e 
R$ 2.000,00 (dois mil reais), referentes os campos 5.11 a 8.11, respectivamente, 
e extintos pelo pagamento. Os Srs. Ricardo Shiniti Konya e Roberto Toshio 
Irikura fizeram sustentações orais pela Fazenda Pública e pela Recorrente, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, Juscelino 
Carvalho de Brito e com voto vencedor Paulo Afonso Teixeira. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 05 de junho de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de 
Brito.

CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Paulo Afonso Teixeira

VOTO: A empresa foi autuada para recolher Multas Formais nos valores de R$ 
88.400,00 (Oitenta e oito mil e quatrocentos reais), R$ 7.320,00 (Sete mil e 
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trezentos  e vinte reais),  R$ 12.540,00  (Doze mil quinhentos e quarenta reais), 
R$ 
4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais) e R$ 2.000,00 (Dois mil reais), referentes 
aos contextos 4.1 a 8.1 respectivamente, relativos ao períodos de 01/01/2004 a 
31/12/2004 e de 01/01/2005 a 31/12/2005.

A autuada foi intimada por via postal em 04/09/2007 e apresentou impugnação 
tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe provimento 
e julgou o auto de infração procedente.

Tendo sido intimada da decisão de primeiro grau a autuada apresenta recurso 
voluntário ao Conselho de Contribuintes atestando ter efetuado o recolhimento 
dos valores exigidos nos contextos 5.1, 6.1, 7.1 e 8.1. Em relação ao contexto 4.1 
arguiu  a preliminar de nulidade por violação ao direito de ampla defesa em razão 
da documentação ter sido apreendida, por conta desta apreensão a autuada não 
dispõe da documentação para produzir as provas que infirmem a suposta infração 
à legislação tritubária. A validade do auto de infração está condicionada à 
completa descrição dos fatos apurados pelo agente fiscal, pois somente desta 
forma seria viabilizado à recorrente o perfeito conhecimento dos supostos erros 
por ela cometidos e que com as referidas informações não é possível vislumbrar 
as condições em que se encontravam as 221 bobinas apreendidas. Que é patente 
a violação ao direito de defesa, pois somente se pode apreender documentos 
com indícios de fraude ou de sonegação fiscal para servir como prova de ilícito. 
No mérito alega ser a multa desproporcional, uma vez que em duas situações 
distintas, com níveis de gravidade também distintos, a legislação tributária 
estadual previu a mesma pena; que a referida multa implica em indevida privação 
do direito de propriedade da recorrente por ter parcela do seu patrimônio 
confiscado em face do exorbitante valor exigido. Requer a nulidade do auto de 
infração em razão da violação do direito de defesa, caso esta não prospere requer 
a substituição por multa de R$ 60,00 (Sessenta reais), conforme Art. 50 inciso X 
alínea “d” da lei 1287/2001, para a hipótese de descumprimento de obrigação 
acessória geral.

  
A Representação Fazendária, em seu parecer, manifesta-se pela manutenção da 
sentença de primeira instância.

No contexto 4.1 o ato de seccionar as bobinas que contém as fitas detalhes 
emitidas pelo emissor de cupom fiscal, em desacordo com o inciso III do Art. 325 
do Decreto nº. 462/1997 – Regulamento do ICMS, remetem a motivos escusos os 
quais têm, por conseqüência, a aplicação correta da multa formal, cuja finalidade 
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é de coibir tal ato. A argumentação da autuada não traz qualquer esclarecimento 
ou prova  que  possa  alterar  a  aplicação  da  penalidade  ou  mesmo  reduzi-la.   
Daí 

concluir-se que o auto de infração deve prosperar. O pagamento dos valores 
referentes aos contextos 5.1, 6.1, 7.1 e 8.1 extinguem os créditos tributários.

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por 
falta de prova ou sonegação fiscal, referente ao contexto 4, argüida pelo 
Conselheiro Relator, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o valor de R$ 
88.400,00 (Oitenta e oito mil e quatrocentos reais) referente ao campo 4.11 mais 
acréscimos legais, voto ainda por reformar a decisão de primeira instância, para 
julgar procedentes os valores de R$ 7.320,00 (Sete mil e trezentos e vinte reais), 
R$ 12.540,00 (Doze mil e quinhentos e quarenta reais), R$ 4.800,00 (Quatro mil e 
oitocentos reais) e R$ 2.000,00 (Dois mil reais), referentes aos campos 5.11, 6.11, 
7.11 e 8.11 respectivamente e extintos pelo pagamento.  

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


