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ACÓRDÃO Nº:125/2009
PROCESSO Nº: 2008/6640/500003 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.455
RECORRENTE: M & M COM E TRANSPORTE DE GÁS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA – Multa Formal. Levantamento da Movimentação Financiera –
Impossível utilizar-se da ocorrência presumida do fato gerador previsto no Art. 21 
da lei 1.287/2001 para exigir-se multa formal por descumprimento da obrigação 
acessória.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2008/000041 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de 
R$20.734,36 (vinte mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos). 
O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho 
de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 02 de abril de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: foi autuada no valor de R$ 20.734,36 (vinte mil, setecentos e trinta e 
quatro reais e trinta e seis centavos), referente a multa formal por indicar saldo 
credor de caixa, suprimentos não comprovados, permitindo a presunção de 
omissão de vendas de mercadorias sob o regime de substituição tributária, no 
período de 01.01 a 31.12.2003, constatado por meio do levantamento da conta 
caixa.

A autuada foi intimada, por via postal, para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, comparecendo ao processo 
tempestivamente.

A julgadora de primeira instância encaminhou o processo ao Contencioso 
Administrativo Tributário, para que o chefe do CAT despachasse o processo à 
Assessoria técnica para efetuar análise dos documentos anexos ao processo e 
manifestasse quanto às informações sobre suprimentos ilegais de caixa, 
considerados no levantamento da conta caixa – reconstituição que fundamenta o 
auto de infração. A assessoria manifestou-se, concluindo após a análise da 
documentação que o suprimento ilegal alcança o valor de R$ 206.791,17.
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A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2008/000041 procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento 
da multa formal no valor de R$ 20.678,10 (vinte mil, seiscentos e setenta e oito 
reais e dez centavos), com a atualização monetária.

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário a este conselho, não argüiu preliminar e, no mérito, alega erro 
no procedimento da fiscalização, pois o auditor não considerou que a empresa 
apresentava sua contabilidade pelo sistema contábil de escrituração simplificada, 
que deveria ser observado o livro auxiliar de movimento de caixa, cujos 
lançamentos pelo sistema completo comprovariam a inexistência dos saldos 
credores de caixa, que os cheques devolvidos foram efetivamente recebidos em 
espécie, que não ocorreram suprimentos ilegais ao caixa, que os valores tidos 
como suprimentos, foram duplamente lançados, alterando em 100% a base de 
cálculo. Requer a improcedência do auto de infração.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão de primeira instância e a 
nulidade do processo, sem julgamento do mérito.

No presente caso, por força do que determina a Lei 1287/2001, no seu Art. 
21, inciso I alínea “b”, não autoriza a reclamação de multas fiscais, tal disposição 
fala claramente na ocorrência presumida de fato gerador, exigindo imposto, nunca 
multa formal por descumprimento da obrigação acessória, de registrar saídas não 
tributadas, logo, improcedente o crédito, pois falta congruência lógica entre os 
fatos denunciados na inicial, com a capitulação estampada no auto de infração 
objeto deste.

De todo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para 
reformar a decisão de primeira instância e julgar improcedente o auto de infração 
nº 2008/000041 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça 
básica.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


