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ESTABELECIMENTO — INGRESSO DAS AUTORIDADES
FISCALIZADORAS — NÃO RESISTÊNCIA DEMONSTRADA - PROVA
ILÍCITA — NÃO CARACTERIZAÇÃO. O e. Supremo Tribunal Federal
considera que o estabelecimento empresarial é equiparado ao
domicilio, com o que está protegido pela cláusula constitucional da
inviolabilidade. Todavia, na esteira da jurisprudência do Excelso
Pretório, o ingresso de Autoridades Fiscalizadoras não pode ser
caracterizada prova ilícita se não há prova de resistência da parte do
contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITA — BINGO — RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA ADMINISTRADORA. Em caso de omissão de receita
proveniente da atividade de Bingo, a responsabilidade não é da
entidade desportiva, mas da empresa administradora que promoveu a
omissão.
IRPJ E CSL - DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS.
É de ser aceito o argumento de que os valores lançados a título de PIS
e COFINS podem ser deduzidos da base do IRPJ e da CSL, pois se
está perante o regime de competência e não de caixa.
MULTA AGRAVADA — APLICAÇÃO FUNDAMENTADA. A aplicação da
multa agravada foi devidamente fundamentada pela Autoridade
Fiscalizadora, na medida em que se caracterizou o dolo na conduta de
omitir receita por parte da Recorrente.
JUROS — CONSTITUCIONALIDADE. A par do posicionamento
particular do Relator, esse e. Conselho de Contribuintes não admite
que se analise, em sede de processo administrativo, a
constitucionalidade das leis.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto
por GOLD BINGO RECREAÇÕES LTDA.
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ACORDAM os Membros da Sétima Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de nulidade do
lançamento e, no mérito, por maioria de votos DAR provimento PARCIAL ao recurso
para admitir a dedução dos valores de PIS e COFINS das bases de cálculo do IRPJ e
CSLL. Vencido o conselheiro LUIZ MARTINS VALERO, que não admitia a dedução,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
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Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros NATANAEL MARTINS,
FRANCISCO DE SALES RIBEIRO DE QUEIROZ, EDWAL GONÇALVES DOS
SANTOS, NEICYR DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO GONÇALVES NUNES.
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Recurso n°
Recorrente

: 135.816
: GOLD BINGO RECREAÇÕES LTDA
RELATÓRIO
A Recorrente, pessoa jurídica de direito privado que se dedica à

administração de bingo permanente (concessão outorgada à Federação Gaúcha de
Basketball), foi autuada em 2002 (ciência em 13.11.2002) por omissão de receitas, que
gerou o lançamento de IRPJ e reflexos (PIS, CSL e Cofins), referente aos anoscalendários de 1998 a 2001.
Segundo Relatório de Fiscalização, a atividade de fiscalização "...teve
início em 17.04.01, com o comparecimento...nas dependências do referido bingo para
verificar a situação legal de funcionamento do mesmo e a correção nos recolhimentos
dos tributos" (fls. 25). Tanto a Recorrente como a concessionária foram intimadas para
apresentar os documentos necessários à fiscalização, a partir dos quais chegou se à
constatação da irregularidade nos recolhimentos do IRPJ.
Antes de entrar na análise dos valores devidos, a Fiscalização procedeu
à análise do sujeição passivo. Com base na Nota Cosit/Coope da SRF de n° 380, de 20
de novembro de 2001, a partir da edição da Medida Provisória n° 1.926 de 22 de
outubro de 19991
"...a responsabilidade pelo pagamento de todos os tributos e encargos da
seguridade social incidentes sobre a atividade de exploração de jogos de
bingo (sujeição passiva tributária) foi transferida da entidade desportiva para
a empresa comercial responsável pela administração dos jogos, nos termos
do parágrafo único acrescentado ao art. 61 da Lei n° 9.615 de 1998,
transcrito abaixo:
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'Parágrafo único. Na hipótese de a administração do jogo do bingo ser
entregue a empresa comercial, é de exclusiva responsabilidade desta o
pagamento de todos os tributos e encargos da seguridade social
incidentes sobre as respectivas receitas obtidas com esta atividade'
A MP n° 1926, após sucessivas reedições e alteração de numeração, foi
convertida na Lei n° 9.981 de 14 de julho de 2000, cujo art. 4°, confirmou a
responsabilidade acima atribuída" (fls. 26).
Após esta caracterização da sujeição passiva, a fiscalização passou a
expor que se constatou que o administrador da Recorrente, sr. João Luiz Soares,
mantinha no microcomputador de seu escritório arquivos que "...revelaram ser um
controle paralelo dos rendimentos dos jogos" e "...que as informações relativas aos
movimentos diários registrados são muito superiores às informações prestadas através
das planilhas apresentadas pela administradora e pela entidade esportiva, folhas 125 a
143. Exemplificando, para o mês de março de 2001, tem-se, conforme folha 174,
registrado o valor de Faturamento, correspondente ao total arrecadado com o bingo, o
valor de R$ 632.454,50 e de R$ 488.648,42 para Premiação, contrastando, em muito,
com os valores informados nas planilhas, folha 142, que apresentam os valores R$
29.927,50 e R$ 14.881,10, respectivamente" (Fls. 27).
Também, o lançamento direcionou-se para a omissão de receitas das
Máquinas Eletrônicas Keno, bem como para a falta de escrituração de pagamentos
efetuados. Neste último caso, tanto o contador como o procurador/administrador/exsócio (sr. Reno) "...reconheceram a falta de escrituração de pagamentos e que esses
pagamentos foram feitos com recursos do bingo" (fls. 34).
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Por tais motivos, restou caracterizado o intuito de fraude e, assim, o
Agente Autuante entendeu por bem aplicar a multa majorada de 150%, prevista no art.
44, II da Lei n.° 9.430/96.
Já, com base no §2° do art. 24 da Lei n.° 9.249/95, tomou as omissões
de receita como fundamento, também, para a tributação reflexa.
Enquadramento legal para o IRPJ:
(a)Quanto à omissão de receitas pela não contabilização das mesmas: art.
24 da Lei n° 9.249/95; arts. 249, II, 251 e parágrafo único, 278, 279, 280, 283
e 288 do RIR/99.
(b)Quanto à omissão de receitas pela falta de escrituração de pagamentos:
art. 40 da Lei n° 9.430/96; arts. 193, 194, 195, II, 197 e parágrafo único, 224,
225, 226 e 227, do RIR/94 e art. 24 da Lei n° 9.249/95.
Em sua Impugnação, a Recorrente sustentou que:
1
(a) Foi contratada pela Federação Gaúcha de Basketball, uma entidade sem
fins lucrativos, para administrar o jogo de bingo;

I

1
(b) Considerando ser ela uma empresa de pequeno porte, o valor exigido
I
"...exorbita em muito a capacidade financeira da mesma, o que, por si só, é
Iindicativo da existência de inconsistências na quantificação em vista da
desproporção, além de, simultaneamente, mostrar agressão ao principio
a
constitucional que veda o confisco" (fls. 809);

a.
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(c) Preliminarmente, todas as provas são nulas, pois obtidas de forma ilícita,
"...por ocasião de

blitz realizada na sede da empresa, sem amparo em

mandado de busca e apreensão":
É que para a Recorrente o local de sua atividade é equiparável ao
conceito de "casa", que, segundo o art. 5 0 , XI da Constituição, é inviolável,
salvo, dentre outros casos, por determinação judicial. "Desta feita, os
documentos e arquivos magnéticos relacionados nas folhas 146 a 153,
foram obtidos de forma ilícita, o que impede seu uso para fins de prova"
(fls. 812).
Para fundamentar este raciocínio, cita como precedente entendimento do
e. Supremo Tribunal Federal (Ação Penal n° 3071DF, Rel. Min. limar
Gaivão), onde uma das partes era o sr. Fernando Affonso Collor de Mello.
Neste julgado, há entendimento do Min. Celso de Mello de que "...a
apreensão dos registros constantes do microcomputador pertencente à
empresa XXXX, efetivada em seu escritório localizado na cidade de São
Paulo/SP, decorreu de procedimento que, executado por agentes
administrativos do Poder Público da União, vulnerou, de modo ostensivo e
frontal, porque ausente o necessário mandado judicial, a garantia
constitucional básica que dispõem sobre a tutela da inviolabilidade
domiciliar". Impõe-se destacar, por necessário, que o conceito de "casa",
para os fins da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 50,
XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo, pois compreende,
na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento
habitado, (b)... e (c) qualquer compartimento privado onde alguém exerce
profissão ou atividade. Esse amplo sentido conceituai da noção jurídica de
"casa" revela-se plenamente consentâneo com a exigência constitucional
6
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de proteção à esfera de liberdade individual e de privacidade pessoal" (fls.
816).
No mesmo sentido, estaria o entendimento do Min. Sepúlveda Pertence e
do Min. Sydney Sanches.
(d) No mérito, o importante é destacar que a receita "...é integralmente
imputada à entidade desportiva, pois é esta que possui, em última análise, a
autorização para o exercício da atividade (fls. 820);
(e) Tal raciocínio é confirmado até mesmo com o advento da MP n°
1.926/99, pois a entidade desportiva continua a ser a contribuinte, mas o
pagamento dos tributos por ela apurados e que decorrem de movimentação
do jogo do bingo, é de responsabilidade da Administradora (fls. 822);
(f) "a Administradora responde pelos impostos e contribuições incidentes
sobre a receita e os lucros decorrentes do valor cobrado da entidade
desportiva, a título de taxa de administração, fixado em contrato particular
entre as partes" (fls. 822);
(g) Ademais, não se pode ter "...dúvidas quanto à titularidade da
movimentação financeira gerada pelo jogo de bingo: era e continua sendo a
Entidade Desportiva" (fls. 823). Porque "...a forma de apuração não é
transferida com a indicação de responsável, mas apenas a obrigatoriedade
pelo pagamento é que é transferida" (fls. 826);
(h) Ademais, a Federação de Basketball é isenta de IRPJ, CSL e COFINS,
sendo que a Contribuição ao PIS deve ser paga com base na folha de
pagamentos (fls. 829). Assim, a Recorrente, enquanto Administradora
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somente é sujeita à carga tributária sobre as receitas próprias auferidas,
recebidas da entidade desportiva, pelo serviço de administração do jogo.
(i) "De outra parte, na qualidade de responsável, a empresa administradora
do jogo tem o dever de pagar os tributos da entidade, sendo-lhe garantido o
ressarcimento" (fls. 830);
6) Por este motivo, não há que se falar em omissão de receita (fls. 831);
(k) Quanto à omissão de receita por não contabilização de pagamentos, a
Recorrente, "...na qualidade de contratada pela Federação para administrar
o jogo, ao invés de repassar os recursos para a Federação, que os utilizaria
para pagar os fornecedores de bens e serviços, repassa apenas as
duplicatas já quitadas". Tal situação configurar-se-ia como "dupla omissão de
receita" (fls. 832);

_..1I

-k
I
E

(I) Isto é, "...a receita do bingo, dita não contabilizada, de titularidade da
Entidade Desportiva, foi empregada no pagamento das despesas da
Federação (publicidade e despesas com gráficas), razão pela qual nem as
receitas e nem as despesas foram contabilizadas" (grifos e itálicos nossos)
(fls. 833);
(m) As omissões de receita do bingo e a falta de escrituração de pagamento
não poderiam ser consideradas como omissões independentes, pois isto
significa duplo cômputo;
(n) "Admite-se que houve irregularidades formais, pois a receita deveria ter
transitado por contas patrimoniais da administradora, assim como também
deveriam ter transitado por contas patrimoniais os pagamentos em foco.
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Nesta trilha, um formalismo contábil extremado poderia exigir, ainda, que os
valores ditos omitidos fossem contabilizados como ingressados no caixa da
entidade desportiva, com imediata saída pela simultânea contabilização das
despesas de publicidade e material de expediente, comprovadas pelas
Notas Fiscais já quitadas pela Administradora com recursos da Federação,
por serem de responsabilidade desta última" (fls. 834);
(o) Caso seja admitida, por hipótese, a omissão de receita, então a
tributação deveria seguir o regime jurídico-tributário da Federação. E como
esta é isenta de IRPJ, de CSL e de COFINS, "...todo o lucro da litigantes,
derivado da receita decorrente da remuneração pelos serviços de
administração de jogos lotéricos prestados à FEDERAÇÃO, normalmente foi
tributado com base no Lucro Real, como demonstram as declarações do
Imposto de Renda inseridas no processo (fls. 713 a 742). Mesmo admitindo
por hipótese que a receita identificada pudesse ser atribuída à GOLD
BINGO, ainda assim, o lucro estaria incorretamente dimensionado. Deste
deveria ser deduzido o prêmio reajustado (art. 344, §3° do RIR/99) e não o
prêmio líquida::
(p) É questionável que se estabelece a responsabilidade tributária da
litigante a partir da MP 1926/99 (isto é, a partir de 2000) só que em relação a
fatos anteriores a tal normativa;
(q) Na apuração do quantum devido a título de IRPJ e CSLL não foram
excluídos o que está sendo exigido de PIS e de COFINS e os prêmios
reajustados (fls. 840)
(r) A Contribuição ao PIS, porque a Federação é entidade sem fins
lucrativos, deveria ser calculada sobre a folha de salários, nada podendo ser
9
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exigido da responsável. Ademais, a receita fim da Recorrente, isto é, aquela
recebida da Federação pela prestação de serviços de administração dos
jogos de bingo, foi devidamente contabilizada e tributada conforme a
legislação de regência (fls. 841);
(s) Quanto à multa majorada, sustenta que a sua aplicação deveria ser
justificada e comprovada nos autos e os juros, além de afrontarem a
capacidade contributiva, por serem extremamente elevados, não respeitaram
o limite constitucional de 12%, previsto no §3° do art. 192, nem o art. 1062 e
ss. do Código Civil, além da Lei de Usura (Decreto n° 22.626 de 07 de abril
de 1933).
Em razão de todas estas considerações, a Recorrente pleiteou a
declaração de ineficácia da exigência como um todo.
Por sua vez, a i. 1 a Turma da DRJ de Santa Maria/RS julgou
parcialmente procedente o lançamento, com base nos seguintes argumentos:
(a)Rechaçou a tese de que houve afronta a princípios constitucionais, pois a
apreciação de tal matéria não pode ser feita pelas autoridades
administrativas. Assim, não foram analisados os argumentos sobre a
existência de confisco e de ofensa à capacidade contributiva (fls. 884);
(b)Não se teve prova obtida por meio ilícito, pois "...não ocorreu, por parte
da fiscalização, nenhum ato de agressividade para ingressar na empresa e
efetuar a apreensão dos documentos, não estando provado que a
fiscalização transgrediu alguma norma legal. A apreensão dos documentos
foi efetuada dentro da normalidade, sem excessos por parte da fiscalização.
Como se verifica no Relatório de Fiscalização, a autuada entregou ao fisco,
10
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espontaneamente, todos os documentos constantes do processo, inclusive
os disquetes de microcomputador onde continham parte dos controles
paralelos que não se encontravam nas dependências da empresa no início
da ação fiscal" (fls. 886);
(c)Não há defesa específica em relação à omissão de receita das máquinas
eletrônicas (fls. 888);
(d)Também, "...os valores da omissão de receita do jogo de bingo e das
máquinas eletrônicas foram apurados a partir dos controles extra-contábeis
(controles paralelos) apreendidos pela fiscalização, que, sem dúvida,
representam os valores reais arrecadados, não havendo controvérsia sobre
esse fato" (fls. 888);
(e)Que, em relação à imputação da responsabilidade à Recorrente pela MP
n° 1.926/99, esta só aconteceu após a edição de tal normativa (fls. 889);
1 (f) Ademais, foi a Recorrente quem se beneficiou com a receita omitida,
"...não podendo a entidade desportiva ser responsabilizada pelos tributos
devidos em razão dessa omissão, que, até prova em contrário, essa
entidade não tinha conhecimento. Foi a própria autuada que realizou o fato
previsto na lei como tributável — auferiu receitas — que, no caso, foram
omitidas, sendo de sua inteira responsabilidade o recolhimento dos tributos
incidentes sobre tal receita" (fls. 889);
(g) Não se pode admitir que a Administradora seja tributada à luz do regime
jurídico-tributário da Federação;
r
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(h) Quanto à omissão de receitas por pagamentos não escriturados, com
base no art. 40 da Lei n° 9.430/96, não há como a mesma ser contestada;
(i) Não foi admitida a tese "...de que a fiscalização deveria ter deduzido da
receita apurada os prêmios reajustados. A legislação determina (art. 725 do
RIR/1999) que, caso a fonte pagadora não tenha efetuado a retenção do
imposto de renda na fonte a que está obrigada, o rendimento colocado à
disposição do beneficiário será considerado liquido, devendo proceder-se ao
reajustamento da base de cálculo, assumindo a fonte pagadora o respectivo
ônus do tributo. No presente caso, como a autuada não reteve o imposto de
renda na fonte (processo n° 11.060.003133/2002-10 do IRRF) a que estava
obrigada, assumindo um ônus que não era seu, e sim dos beneficiários dos
prêmios, não pode deduzir da receita apurada a parcela referente ao
reaiustamento dos valores dos prêmios. Esse reajustamento foi feito
somente para fins de apuração da base de cálculo para o imposto de renda
na fonte, não se tratando de parcela dedutível para apuração da receita
omitida. Portanto, está correto o procedimento fiscal em deduzir da receita
auferida, para fins de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, os valores dos
prêmios sem o reaiustamento previsto no art. 725 do RIR/1999, como foi
feito nos autos de infração" (fls. 892);
(j) Não se admitiu a dedutibilidade dos valores da Contribuição ao PIS e da
COFINS na apuração do IRPJ e da CSL, pois isto somente seda possível em
relação aos valores constantes da escrituração contábil e devidamente
escriturados pela Recorrente, o que não é o caso;
(k) Também, não foi aceita a alegação de que constaria, na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, um valor de R$ 120.03,47 (?), sem origem,

12
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pois o mesmo se refere à omissão de receita apurada durante o mês de
fevereiro de 2001;
(I) Concordou-se, todavia, com o argumento de que o valor de R$ 5.223,00
constou em duplicidade, devendo ser excluído uma das partes, relativas a
todos os tributos objeto da presente autuação;
(m) Quanto à alegação de que não poderia conviver, por motivo de
duplicidade, a omissão de receita e o pagamento de despesas não
escriturado, entendeu-se que este raciocínio somente poderia ser
considerado procedente se "...houvesse a comprovação de que os recursos
utilizados para efetuar os pagamentos não escriturados tiveram origem nas
receitas registradas nos controles paralelos. Observe-se que na
impugnação, a autuada não trouxe nenhuma comprovação dessa hipótese"
(fls. 893);
(n) Assim, "...entende-se que a tese da autuada deve ser aceita somente nos
casos daqueles pagamentos não escriturados que também constaram nos
controles extra-contábeis (controles paralelos), fato esse que comprova que
os recursos utilizados para efetuar os referidos pagamentos tiveram origem
nas receitas registradas em tais controles, as quais parte foi considerada
omitida". Desta forma, a DRJ entendeu que alguns valores deveriam ser
excluídos da tributação (fls. 894);
(o) Quanto ao problema da multa qualificada, a simples existência de
controles paralelos caracteriza o "evidente intuito de fraude" (fls. 896);
(p) Quanto aos juros, entendeu-se que o ordenamento permite que os
mesmos sejam fixados acima de 1% ao mês, isto é, acima de 12% ao ano.
13
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Inconformada, a Autuada interpôs Recurso Voluntário, onde, em
síntese, reitera a maioria de seus argumentos desenvolvidos na Impugnação.
No que tange à preliminar de prova ilícita, reforça seu entendimento
com a afirmação de que "...o Nobre Julgador concorda que efetivamente ocorreram a
invasão e a apreensão de documentos. Entretanto, mesmo assim, o procedimento foi
por ele considerado normal" (fls. 912).
Sustentou que a Decisão recorrida não analisou as razões de defesa,
suscitadas no item 2 (Razões de Mérito) da Impugnação. Neste tópico, a Recorrente,
mais a diante (fls. 933 a 938), sustenta que, por ser a Federação entidade isenta, a
tributação daquela somente poderia recair sobre as receitas recebidas pelo serviço de
administração do jogo.
No mérito, dentre outras razões, que já foram delineadas na
Impugnação, entende a Recorrente que são frágeis os fundamentos da Decisão
recorrida, pois (a) não restou comprovada a omissão de receita, (b) ainda que
houvesse prova das omissões, não restou comprovado que os recursos favoreceram a
Recorrente ou seus sócios e, (c) ainda que os legítimos recursos da entidade tivessem
sido desta desviados, o que se admite apenas para possibilitar a argumentação, ainda
assim o fato gerador permanece inalterado, não se deslocando" (fls. 924).
Assim, após longo petitório, pleiteia a reforma da r. Decisão, com a
decretação da insubsistência inteira das exigências contidas no presente processo.
É o Relatório.
)5:9
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VOTO

Conselheiro - OCTAVIO CAMPOS FISCHER, Relator.
I — DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário em questão é tempestivo, estando suportado por
garantia de instância, o que autoriza a sua admissibilidade. Não há Recurso de Oficio a
ser analisado.
II— ACERCA DA PRELIMINAR DE PROVA ILÍCITA

De inicio, é importante enfrentar a complexa questão da prova ilícita,
defendida pela Recorrente, no sentido de que houve violação de domicílio — e,
portanto, afronta a direito fundamental — na conduta da Fiscalização de obter os
documentos que lastreiam o lançamento de oficio e a autuação.
A Recorrente apóia-se em precedente bastante conhecido do Supremo
Tribunal Federal, para tentar demonstrar a ilicitude da atuação fiscal. Sustenta, então, a
inviolabilidade do domicilio como forma de defender que a Fiscalização não poderia
ingressar em sua propriedade para o fim de realizar a busca de documentos.

1

1

e

A questão, aqui, como se vê, antes de tudo, é eminentemente
constitucional. Estamos lidando com a extensão do art. 5°, inciso XI da CF/88. Tal
dispositivo, evidentemente, impede o avanço sobre a privacidade do domicilio, mas não
de forma absoluta. Não haverá "violação do domicilio", por exemplo, se houv (a)
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consentimento do morador ou (b) em caso de flagrante delito ou desastre ou (c) para
prestar socorro ou, ainda, (d) durante o dia, por determinação judicial.
Claro que essa norma não pode ser analisada restritivamente, no
sentido de ser aplicada somente ao domicílio enquanto local de moradia do cidadão.
Bem leciona Alexandre de Moraes, com fundamento em orientação do Supremo
Tribunal Federal, que se considera "...domicílio, todo local, delimitado e separado, que
alguém ocupa com exclusividade, a qualquer titulo, inclusive profissional (Serviço de
Jurisprudência do STF, Ementário STJ n° 1804-11), pois nessa relação entre pessoa e
espaço, preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito" (Direitos humanos
fundamentais. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 142-143).
Assim, o "domicílio" (privado ou profissional), regra geral, é inviolável,
exceto nas situações acima mencionadas, de forma que qualquer prova dai oriunda é
tida por prova ilícita, inaceitável perante um Estado Democrático de Direito. Há, aqui,
sobreposição da faceta formal do direito sobre a sua faceta material. Ainda que tenha
ocorrido um crime, o mesmo não pode ser investigado com base em provas ilícitas. Ou,
como manifestou o Exmo. Min. Celso de Mello:
"...ninguém pode ser denunciado ou condenado com fundamento em provas
ilícitas, eis que a atividade persecutória do Poder Público, também nesse
domínio, está necessariamente subordinada à estrita observância de
parâmetros de caráter ético-jurídico cuja transgressão só pode importar, no
contexto emergente de nosso sistema normativo, na absoluta ineficácia dos
meios probatórios produzidos pelo Estado" (Ação Penal n° 307-3-DF, julgada
em 13.12.1994, Revista Forense, vol. 335, p. 362).
Todavia, a questão, aqui, não é somente a de dizer que (a) o domicílio é
inviolável e que (b) o estabelecimento empresarial, inclusive pelo e. Supremo Tribunal
Federal, é equiparado ao domicílio, mas de que o ingresso no domicílio do cidadão por
autoridade pública nem sempre é considerado como conduta ilícita. Neste sentido, o
16
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próprio e. Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que se não
houver prova de um mínimo de resistência à atuação da Administração Pública não se
pode falar em prova ilícita:
EMENTA: Prova: alegação de ilicitude da obtida mediante apreensão de
documentos por agentes fiscais, em escritórios de empresa - compreendidos
no alcance da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio - e de
contaminação das provas daquela derivadas: tese substancialmente correta,
prejudicada no caso, entretanto, pela ausência de qualquer prova de
resistência dos acusados ou de seus prepostos ao ingresso dos fiscais nas
dependências da empresa ou sequer de protesto imediato contra a
diligência. 1. Conforme o art. 5 0 , XI, da Constituição - afora as exceções nele
taxativamente previstas rem caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro") só a "determinação judicial" autoriza, e durante o dia, a
entrada de alguém - autoridade ou não - no domicílio de outrem, sem o
consentimento do morador. 1.1. Em conseqüência, o poder fiscalizador da
administração tributária perdeu, em favor do reforço da garantia
constitucional do domicílio, a prerrogativa da auto-executoriedade. 1.2. Daí
não se extrai, de logo, a inconstitucionalidade superveniente ou a revogação
dos preceitos infraconstitucionais de regimes precedentes que autorizam a
agentes fiscais de tributos a proceder à busca domiciliar e à apreensão de
papéis; essa legislação, contudo, que, sob a Carta precedente, continha em
si a autorização à entrada forçada no domicílio do contribuinte, reduz-se, sob
a Constituição vigente, a uma simples norma de competência para, uma vez
no interior da dependência domiciliar, efetivar as diligências legalmente
permitidas: o ingresso, porém, sempre que necessário vencer a oposição do
morador, passou a depender de autorização judicial prévia. 1.3. Mas é um
dado elementar da incidência da garantia constitucional do domicílio o não
consentimento do morador ao questionado ingresso de terceiro: malgrado a
ausência da autorização judicial, só a entrada invito domino a ofende, seja o
dissenso presumido, tácito ou expresso, seja a penetração ou a indevida
permanência, clandestina, astuciosa ou franca. 1.4. Não supre ausência de
prova da falta de autorização ao ingresso dos fiscais nas dependência da
empresa o apelo à presunção de a tolerância à entrada ou à permanência
dos agentes do Fisco ser fruto do metus publicae potestatis, ao menos nas
circunstância do caso, em que não se trata das famigeradas "batidas"
policiais no domicílio de indefesos favelados, nem sequer se demonstra a
existência de protesto imediato. 2. Objeção de princípio - em relação à qual
houve reserva de Ministros do Tribunal - à tese aventada de que à garantia
constitucional da inadmissibilidade da prova ilícita se possa opor, com o fim
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de dar-lhe prevalência em nome do princípio da proporcionalidade, o
interesse público na eficácia da repressão penal em geral ou, em particular,
na de determinados crimes: é que, aí, foi a Constituição mesma que
ponderou os valores contrapostos e optou - em prejuízo, se necessário da
eficácia da persecução criminal - pelos valores fundamentais, da dignidade
humana, aos quais serve de salvaguarda a proscrição da prova ilícita: de
qualquer sorte - salvo em casos extremos de necessidade inadiável e
incontomável - a ponderação de quaisquer interesses constitucionais
oponíveis à inviolabilidade do domicilio não compete a posteriori ao juiz do
processo em que se pretenda introduzir ou valorizar a prova obtida na
invasão ilícita, mas sim àquele a quem incumbe autorizar previamente a
diligência (HC 79512/RJ — Relator Min. Sepúlveda Pertence - Tribunal Pleno
— DJU I de 16.05.03, p. 92).
É evidente que a idéia de resistência como condição para distinguir uma
conduta lícita da ilícita é bastante delicada, pois haverá situações em que a prova de
resistência será de difícil realização. Todavia, no caso concreto, temos que tal
orientação jurisprudencial é perfeitamente aplicável, na medida em que a Recorrente
não apresentou qualquer resistência ao ingresso da Fiscalização em suas
dependências, bem como possibilitou que a mesma tivesse acesso à sua
movimentação financeira. Não, há, portanto, que se falar em prova ilícita daí derivada.
III — DO MÉRITO

No mérito, a questão pode ser analisada de forma bastante simples, em
que pese os inúmeros argumentos sustentados pela Recorrente.
A Recorrente realiza atividade de administração de bingo permanente,
em razão de concessão outorgada à Federação Gaúcha de Basketball.
Antes de entrar na análise dos valores devidos, a Fiscalização procedeu
à análise do sujeição passivo. Com base na Nota Cosit/Coope da SRF de n° 380, de 20
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de novembro de 2001, a partir da edição da Medida Provisória n° 1.926 de 22 de
outubro de 1999,
"...a responsabilidade pelo pagamento de todos os tributos e encargos da
seguridade social incidentes sobre a atividade de exploração de jogos de
bingo (sujeição passiva tributária) foi transferida da entidade desportiva para
a empresa comercial responsável pela administração dos jogos, nos termos
do parágrafo único acrescentado ao art. 61 da Lei n° 9.615 de 1998,
transcrito abaixo:
'Parágrafo único. Na hipótese de a administração do jogo do bingo ser
entregue a empresa comercial, é de exclusiva responsabilidade desta o
pagamento de todos os tributos e encargos da seguridade social
incidentes sobre as respectivas receitas obtidas com esta atividade'
A MP n° 1926, após sucessivas reedições e alteração de numeração, foi
convertida na Lei n° 9.981 de 14 de julho de 2000, cujo art. 4°, confirmou a
responsabilidade acima atribuída" (fls. 26).
Após esta caracterização da sujeição passiva, a fiscalização passou a
expor que se constatou que o administrador da Recorrente, sr. João Luiz Soares,
mantinha no microcomputador de seu escritório arquivos que "...revelaram ser um
controle paralelo dos rendimentos dos jogos" e "...que as informações relativas aos
movimentos diários registrados são muito superiores às informações prestadas através
das planilhas apresentadas pela administradora e pela entidade esportiva, folhas 125 a
143. Exemplificando, para o mês de março de 2001, tem-se, conforme folha 174,
registrado o valor de Faturamento, correspondente ao total arrecadado com o bingo, o
valor de R$ 632.454,50 e de R$ 488.648,42 para Premiação, contrastando, em muito, o(
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com os valores informados nas planilhas, folha 142, que apresentam os valores R$
29.927,50 e R$ 14.881,10, respectivamente" (Fls. 27).
Também, o lançamento direcionou-se para a omissão de receitas das
Máquinas Eletrônicas Keno, bem como para a falta de escrituração de pagamentos
efetuados. Neste último caso, tanto o contador como o procurador/administrador/exsócio (sr. Reno) "...reconheceram a falta de escrituração de pagamentos e que esses
pagamentos foram feitos com recursos do bingo" (fls. 34).
Em meu modo de ver, não está em jogo a questão da responsabilidade
da empresa administradora pelos tributos devidos em razão da atividade de bingos.
A questão a respeito da responsabilidade tributária é bastante
controvertida, já pela dificuldade de compreensão do que o Código Tributário Nacional
pretendeu estabelecer. Com suporte na tradicional doutrina de Rubens Gomes de
Souza, poder-se-ia imaginar que, no presente caso, o sujeito passivo direto — o
contribuinte — seria a Federação Gaúcha de Basketball e que a sujeição passiva
indireta — responsável — atribuída à Recorrente só ocorreu com a MP n° 1926/99 e que,
pelo principio da anterioridade, valeria apenas a partir do ano calendário de 2000.
Não é, porém, o que se passa no caso concreto. Porque a
responsabilidade imaginada pela Recorrente decorreria de um "dever de colaboração"
seu para com a entidade desportiva em relação às receitas obtidas e não omitidas.
Mas, quando a empresa administradora omite receita da própria entidade desportiva,
não se tem como imputar a esta a responsabilidade pela infração de omissão de
receita. Em uma constatação distante, o que se pode entender é que a administradora
gostaria de ficar com a receita omitida e ainda exigir que fosse tributada na entidade
20
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desportiva. Esta não pode ser responsabilizada pela infração cometida por aquela e
que, talvez, nem tivesse como saber da omissão de receita.
Neste sentido, acompanho acertada jurisprudência desse e. Conselho
de Contribuintes:
Recurso n° 119897- 1° Câmara
Data da Sessão: 11/05/2000
Relator Kazuki Shiobara
Ementa: PRELIMINAR DE NULIDADE - LANÇAMENTO — É sujeito passivo
da obrigação tributária principal a pessoa jurídica contratada para administrar
a realização do sorteio (bingo) relativamente às receitas desviadas do giro
normal e omitidas nas declarações de rendimentos apresentadas.
Em razão disto, não se tem como aceitar os argumentos de isenção da
entidade desportiva. Ainda que isto possa se verificar, o problema em discussão não é
o da tributação da entidade desportiva, mas dos valores obtidos e omitidos pela
empresa administradora e que, em razão desta conduta, não podem ser atribuídos
àquela.

I
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Há que se fazer uma ponderação, entretanto, no que se refere à
dedução dos valores exigidos a título de PIS e COFINS do montante exigido de IRPJ e
CSLL.

11A jurisprudência desse e. Conselho de Contribuinte orienta-se no
a

sentido sustentado pela Recorrente:

IE

,

Recurso n° 135211
Data da Sessão: 01/07/2003
Ementa: (...)
PIS — COFINS — DEDUÇÃO — IRPJ — CSL — REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os valores lançados a título de PIS e COFINS podem ser deduzidos da base
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do IRPJ e da CSL, ainda que até o momento tais contribuições não foram
recolhidas, pois se está perante o regime de competência e não de caixa.
Todavia, quanto à multa majorada, a alegação da Recorrente não
procede. Não se pode dizer que não há fundamentação na aplicação de tal sanção,
pois a Fiscalização se baseou no fato de que a omissão de receita decorreu de
omissão dolosa e fraudulenta e, portanto, tipificada no art. 44, II da Lei n° 9.430/96.
Enfim, quanto à aplicação dos juros, particularmente, entendo que
também deve ser regida pelos princípios constitucionais tributários e, especificamente
no presente caso, o principio da proibição de confisco. Um valor de juros
excessivamente elevado pode implicar em um aniquilamento do patrimônio do
contribuinte. Entretanto, não é esta a orientação seguida pela jurisprudência, seja
judicial, seja admininstrativa. Até porque o e. Conselho de Contribuinte tem
entendimento de que não lhe cabe analisar a constitucionalidade das leis.
ISTO POSTO, voto no sentido de rejeitar as preliminar de nulidade do
Lançamento em razão de inexistência de prova ilícita e, no mérito, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário apenas para acatar o pleito de dedução do PIS e da
COFINS da CSL e do IRPJ.
Sala das-Se--ões - D, m 16 de outubro de 2003
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