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Recurso n°

19515.001263/2009-19
De Ofício e Voluntário

Acórdão n°

1101-00.736 — la Câmara / P Turma Ordinária

Sessão de

08/05/2012

Matéria

Auto Infração IRPJ

Recorrentes

Denwa Video Foto Som Comércio Importação Ltda.
la Turma da DRJ I em São Paulo Li

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ

Exercício: 2004, 2005.
OMISSÃO DE RECEITA. EXTRATOS BANCÁRIOS. HISTÓRICOS.
PROVA.

Históricos de créditos nas contas correntes, indicando que se trata de
pagamento de operações mercantis, são elemento de prova de que os
ingressos correspondem a receitas da empresa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário

Exercício: 2004, 2005.
OMISSÃO DE RECEITA. ELEMENTOS DE PROVA. EXTRATOS
BANCÁRIOS.
Extratos bancários que revelam, nos históricos dos lançamentos à crédito nas
contas correntes, tratarem-se de pagamento de venda são provas diretas das
receitas auferidas pela empresa, ainda mais quando associados a
circularização que confirma as operações mercantis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Exercício: 2006, 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTESTAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA.
Se o contribuinte não contesta os fatos sustentados na autuação, não cabe ao
julgador fazê-lo.

SONEGAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA.
Restando demonstrado que o contribuinte deixou de registrar expressivas
compras e respectivos pagamentos, resta demonstrada a sonegação de fatos
tributáveis ao Fisco, cabendo a a cação da mu4 de 150%.
/a.
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CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Não é possível analisar a constitucionalidade de leis, ou adequação das leis ao
CTN, em processo administrativo. As leis têm presunção de
constitucionalidade e devem ser aplicadas pela Administração, salvo
determinação em contrário da Justiça.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART.
135 DO CTN.
A responsabilidade prevista no art. 135 do CTN é subsidiária, de sorte que
apenas surge quando demonstrada a impossibilidade de cobrança da divida
do devedor.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART.
124 DO CTN.
A responsabilidade prevista no art. 124 do CTN não se aplica a tributos como
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, nos quais o pólo passivo é constituído unicamente
pelo contribuinte. Só é possível haver a incidência do art. 124 do CTN se as
pessoas estiverem na mesma posição jurídica em relação ao fato gerador.
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
nulo o termo de sujeição passiva lavrado sem amparo na legislação.
ARTIGO 124 DO CTN.
0 art. 124 ao mencionar "interesse comum" diz interesse idêntico e isso
significa que para serem solidários as pessoas precisam co-realizar o fato
gerador.
ARTIGO 135 DO CTN
Uma das possibilidades de responsabilização de gerentes, com base no art.
135 do CTN, é que o débito tributário decorra de sonegação, que o gerente
tenha estado na administração da empresa no momento em que ocorreu a
sonegação, e que não seja possível cobrar da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: 1) por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de oficio; 2) por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário de Denwa Video Foto, Som, Comércio e Importação; 3) por maioria de
votos ANULAR o termo de sujeição passiva, divergindo os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e
João Carlos de Figueiredo Neto, que negavam provimento ao recurso voluntário de Alberto
Mucciolo; 4) por unanimidade de votos, NÃO CONHECER da petição de Yoshe Sugahara
Ishii. Fará declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

VALMAR FONSECA I ENEZES - Presidente.
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CARLOS EDUARII5ö DE ALMEIDA GUERREIRO - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Antônio Lisboa
Cardoso, Benedicto Celso Benicio Júnior, Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro, Edeli Pereira
Bessa, João Carlos de Figueiredo Neto e Valmar Fonseca de Menezes (presidente da turma).
Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Nara Cristina Takeda Taga e José Ricardo da
Silva.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário e de recurso de oficio contra decisão que
considerou parcialmente procedente impugnação a auto de infração.
Em 15/04/2009, é lavrado relatório fiscal para solicitar autorização de
arbitramento do lucro (proc. fls. 1265 a 1267). Conforme relatório, o contribuinte apresentou
declaração pelo Simples para o ano de 2003 e declaração de inatividade para os anos de 2004 e
2005. Mas, foi constatada vultosa movimentação financeira e expressivas vendas. A
fiscalização diz que o contribuinte só apresentou os extratos bancários, não apresentando os
demais documentos e livros, nem prestando esclarecimentos. Consigna que foi lavrada
autuação referente ao ano de 2003, dentro da sistemática do Simples, com base nos extratos
bancários. Informa que para os anos de 2004 e 2005 o lançamento adotará a sistemática do
lucro arbitrado, pois a empresa não apresentou os livros e documentos, razão pela qual solicita
autorização para o arbitramento.
Adiciona que a empresa não é encontrada no seu domicilio fiscal e seus
sócios não foram localizados. Explica que um advogado se apresentou para representar os
sócios com base em uma procuração de uma das sócias da empresa, sendo este advogado que
apresentou os extratos. Informa estes extratos permitiram quantificar as receitas omitidas e
permitiram identificar procurador que movimentava as contas bancárias, nas quais ingressaram
R$ 125 milhões nos 3 anos, enquanto a empresa declarou apenas ínfimos valores relativos a
2003 e se declarou sem atividade em 2004 e 2005.
Em 14/04/2009, é lavrado termo de verificação, descrevendo os fatos (proc.
fls. 1268 a 1281).
No termo, a fiscalização diz que foi ao local da sede da empresa, conforme
domicilio fiscal cadastrado, e encontro a empresa "Jacarezinho Escola de Educação Infantil",
que funcionava no local desde dezembro de 2006, conforme explicou a sócia Magda Aparecida
Bersani Nunes. Informa que a empresa autuada consta como inapta nos sistemas da Receita.
Explica que intimou sócios (Yoshie Sugahara Ishii, Hermelinda Alves da Silva Demenciana) e
o representante da empresa (José Chaves Sobrinho), não logrando encontrar no domicilio fiscal
outra sócia (Francisleide Eugenia Eloia) e o ex-sócio (Nilson Soares da Silva). Frente ao não
atendimento, diz que essas pessoas foram reintimadas, mas continuaram sem atender.
Informa que, em 12/06/2008, o advogado Carlos Eduardo de Oliveira Pereira
compareceu na repartição fiscal munido de procuração de Alberto Mucciolo, que por sua vez
representava Yoshie Sugahara Ishii, conforme procuração pública lavrada em 29/08/2002, mas
vencida em 28/09/2003. Explica que o mesmo advogado compareceu em 20/06/2008, desta vez
3

Processo n° 19515.001263/2009-19
Acórdão n.° 1101-00.736

SI-C1T1

Fl. 1.465

munido de procuração da sócia administradora Yoshie Sugahara Ishii, o que permitiu
considerar intimada a empresa, na pessoa de sua sócia administradora, sendo exigido a
apresentação de livros e documentos. Informa que o advogado apresentou apenas extratos
bancários de 3 contas no Bradesco.
Diz que os extratos foram analisados e (depois de excluídos ingressos que
correspondessem a transferência entre contas, estornos, cheques devolvidos, etc) foram feitas
planilhas, parte integrante do presente termo, localizadas nas folhas 394 a 466. Conforme a
fiscalização, essas planilhas mostram ingressos de R$ 58.741.209,62 e R$ 53.964.611,22,
respectivamente, em 2005 e 2006, enquanto o contribuinte apresentou declaração de
inatividade para estes anos.
Esclarece que a análise dos históricos demonstra que "os valores creditados
referem-se a recebimentos de empresas especializadas no comércio varejista, na forma de
transferências bancárias e depósitos identificados, bem como liquidação de cobranças, que
evidenciam serem, os valores recebidos pelo contribuinte fiscalizado, oriundos de transações
comerciais, cujos valores não foram informados nas Declarações de Inatividade de Pessoa
Jurídica, referentes aos anos base de 2004 e 2005".
Explica que a análise detalhada dos extratos bancários mostra que os
ingressos decorrem de vendas, corn as seguintes palavras:
A análise detalhada dos extratos bancários permitiu verificar
que os valores creditados nas contas correntes estão associados
a operações de vendas de produtos, cujos valores foram
recebidos com históricos dos extratos como "LIQUIDACAO DE
COBRANCA", por intermédio do Banco Bradesco S/A., em
alguns casos, em outros por pagamento por transferência
bancária, com históricos como "DOC CREDITO
AUTOMÁTICO", "RECEB POR 1 FORNECIMENTO" e "TED
TRANSE ELETR DISPON", de clientes como AMERICANAS
COM S/A COM ELETR; TV SKY SHOP; SIGLA SIST GL GRAV
A VISA LTDA; SUBMARINO SA; MOBILITA COM IND
E
REPRES LTDA; WAL MART BRASIL LTDA; PANASHOP
COML LTDA; LOJAS AMERICANAS SA; CARREFOURCOM E
IND LTDA; SONAE DISTRIBUICAO B S.A; BLACKBIRD
MUSIC SHOP LTDA ME; FNAC BRASIL LTDA; LIV El
PAPELARIA SARAIVA S/A; KELLERS RECORDS; MUCAFA
MUSIC; entre outras operações de vendas (fls. 108 a 393)

Conforme o relatório, para confirmar que os ingressos nas contas bancárias
correspondiam h comercialização de produtos, foi feita circularização aos clientes identificados
nos históricos dos extratos. Explica que foram selecionados os 5 maiores cliente e eles foram
intimados a apresentar seus livros e as 20 notas fiscais mais expressivas. Informa que a
resposta das empresas intimadas confirma que os créditos bancários correspondem a vendas,
pois esses documentos demonstram expressivas vendas, e os valores correspondem aos
ingressos nas contas correntes @roc. fls. 825 a 1170).
Conclui que "dessa forma, a movimentação financeira incompatível, que já
indicava omissão de receitas e se constituía em objeto de presunção legal dessa infração,
converte-se em omissão de receita com prova direta da realização de transações comerciais
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geradoras de receitas omitidas da escrituraçãoe por completo das declarações apresentadas
ao fisco".
Explica que, frente a falta de apresentação de livros, só cabe aplicação da
sistemática do lucro arbitrado. Enfatiza que a empresa procurou esconder os fatos tributáveis,
pois declarou como inativa nos anos de 2005 e 2006 e que esta circunstância implica na
aplicação da multa de 150%.
0 Fisco diz que tentou solicitar a empresa, por meio de intimação a seus
sócios e seu procurador, explicação dos fatos acima relatados, mas não obteve retorno. Informa
que a única manifestação da empresa foi de que os livros e documentos estavam extraviados e
que, por isso, não era possível atender a intimação. Destaca que a empresa se calou sobre as
perguntas que independiam de livros ou documentos e que indagavam das transações e origem
das mercadorias comercializadas.
A fiscalização explica que constatou, por amostragem, que cheques e
autorizações de transações bancárias da empresa foram assinados por Alberto Mucciolo em
2004 e 2005. Diz que tal fato seria de se supor, frente a procuração vencida que foi
inicialmente apresentada. Sustenta que isso caracteriza a responsabilidade desta pessoa, já que
ela podia dispor e administrar sozinha os recursos da empresa.
O relatório também sustenta que Alberto Mucciolo movimentou as contas
bancárias da empresa e assinou os documentos de transações financeiras. Diz que foi
comprovado que ele tinha procuração passada por Yoshie Sugahara Ishii, de 29/08/2002 até
28/08/2003, bem como assinou documentos bancários em 2004 e 2005. Argumenta que os
sócios formais não tem patrimônio compatível com a movimentação financeira e que não
tinham autonomia para movimentar as contas bancárias. Responsabiliza solidariamente Alberto
Mucciolo, nos termos do art. 124, inciso I, e do art. 135, incisos II e II, ambos do CTN. Indica
a base de cálculo dos tributos lançados de oficio como sendo a soma dos ingressos nas contas
bancárias.
Em 30/04/2009, o contribuinte é cientificado dos autos de infrações (proc. fls.
1282 a 1316). Na mesma data, Alberto Mucciolo é notificado dos créditos exigidos, como
responsável solidário (proc. fls. 1318 e 1319), por meio de seu procurador Carlos Eduardo de
Oliveira Pereira (proc. fls. 1320).
A empresa apresenta impugnação (proc. fls. 1323 a 1340). Resumidamente, a
empresa alega o seguinte:
a) Erro na aplicação da base de cálculo; (Lucro Real ou
Arbitrado não se deve considerar a totalidade dos depósitos
como receita);
b) Excesso na qualificação da multa; (a falta de escrituração
não impede a ocorrência do fato gerador, portanto, não pode ser
presumida afraude);
c) Erro no procedimento de fiscalização; (se em AC2003 foi
ultrapassado o limite, há que ser a empresa desenquadrada do
SIMPLES, posteriormente, ser requerida a reconstituição dos
livros fiscais na sistemática do lucro real, pois os montantes
superam os R$ 48 milhões);
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d) Erro na determinação e responsabilização de solidário ; (Sr.
Alberto não possuía procuração válidaa partir de 2003);
e) Decadência parcial paraos anos-calendário de 2004 e 20 5.
(no Lucro Real e no Lucro Arbitrado, a sistemática de apuração
do PIS e da COFINS é mensal, enquanto a CSLL e o IRPJ é
trimestral), portanto, decaídos estão os tributos:
- PIS e COFINS - até Margo de 2005;
- CSLL e IRPJ - até 10 Trimestre de 2005;

0 contribuinte alega que a fiscalização presumiu que os ingressos bancários
correspondiam a receitas, sem sequer intimar a empresa a apresentar a demonstração do lucro
real. Diz que o Fisco obteve a informação de clientes sobre as vendas e deveria ter utilizado
estes valores, ao invés de totalizar os ingressos nas contas bancárias. Afirma que não houve
fraude e que não cabe a multa qualificada.

Diz que o fiscal aplicou o arbitramento, mas que não poderia ter feito isto,
pois a empresa estava no Simples e deveria ter sido intimada a optar pelo sistema do lucro real.
Argumenta que só se a empresa tivesse ganho as mercadoria poderia ter sido desconsiderado os
custos. Lembra que sequer as despesas operacionais foram consideradas.
Diz que os valores que circularam pelas contas bancárias da empresa não
pertenciam a empresa, na sua totalidade. Argumenta que a base de cálculo da CSLL é o lucro
liquido ajustado e não o somatório dos ingressos na conta bancária, valendo o mesmo
argumento para o PIS e a Cofins. Alega que o ICMS deve ser retirado da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da Cofins, e que estes devem ser retirados da base de cálculo da CSLL e
do IRPJ.
Em 22/05/2009, Alberto Mucciolo apresenta sua impugnação (proc. fls. 1349
a 1367). Repete os mesmos argumentos apresentados pela empresa e refuta sua
responsabilidade. Diz que a procuração apresentada era válida apenas até 28/08/2003, e que
não foi comprovado qualquer beneficio que tenha tido.
Em 06/08/2009, a la Turma da DRJ I em São Paulo considera procedente em
parte os lançamentos e recorre de oficio de sua decisão (proc. fls. 1369 a 1390). Diz que os
autos de infração não são nulos e que não ocorreu a decadência, pois a ciência ocorreu em
30/04/2009 e, em razão da fraude, o prazo se conta pelo art. 173 do CTN. Informa que não
houve cerceamento de defesa e que o arbitramento ocorreu por falta de apresentação dos livros.
Também diz que a quantificação da base de cálculo está correta, pois as notas
fiscais de vendas a comprovam. Lembra que a autuação foi feita por prova direta de omissão de
receitas, obtida por circularização de clientes e não pela simples suposição de que os valores
creditados correspondiam a vendas. Recapitula que foram circularizadas grandes empresas que
eram clientes da autuada, que confirmaram operações. Indica estas empresas e a localização de
suas respostas no processo: "Mobilltá Com. Ind. e Representações Ltda., CNPJ
32.121.786/0001-10 (lis. 836 a 906); Livraria e Papelaria Saraiva S/A, CNPJ
61.254.454/0001-83 (fls. 907 a 1023 ); FNAC Brasil Ltda., CNPJ 02.634.926/0001-64 «is.
1024 a 1110); Carrefour Comércio e Indústria Ltda., CNPJ 45.543.915/0001-81 (lis. 1111 a
1144); Lojas Americanas S/A, CNPJ 33.014.556/0001-96 (fls. 1145 a 1170)". Explica que no
lucro arbitrado não cabe a consideração de custos ou despesas, como pretendeu a impugnante e
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afirma que o percentual de arbitramento foi correto. Alega que a apuração pelo lucro arbitrado
afasta as argumentações do contribuinte relativas a exclusão de tributos da base de cálculo de
outros tributos. Entende que é aplicável a multa de 150% porque o contribuinte declarou não
ter movimento, enquanto o Fisco demonstrou que existiram expressivas receitas.
Afirma que a responsabilidade de Alberto Mucciolo foi demonstrada, não só
pela procuração, mas pela movimentação das contas bancárias em 2004 e 2005. Lembra que
tem cheques assinados pelo Alberto em 2004 e 2005.
Cancela as cobranças trimestrais de PIS e COFINS, mantendo apenas o
montante referente às receitas mensais de março, junho, setembro e dezembro de 204 e 2005.
Em 19/11/2009, Alberto (proc. fl. 1407), Yoshe Sugahara Ishii (proc. ff
1417) são cientificados do acórdão. Correspondência com o acórdão é enviada para a empresa
e retorna sem ser entregue por mudança de endereço (proc. fl. 1426). Na seqüência, a ciência é
dada por edital (proc. fl. 1428)
Em 18/12/2009, por via postal, a empresa apresenta recurso voluntário, onde
repete os argumentos apresentados na impugnação (proc. fls. 1430 a 1436). Diz que, se o
auditor conseguiu identificar os 5 maiores clientes e algumas operações feitas, deveria ter feito
todo o levantamento, ao invés de supor que todos os ingressos na conta bancária correspondem
a receitas. Afirma que a base de cálculo está errada e que não há fraude. Diz que, se a base era
determinável, o auditor não poderia adotar amostragem. Conclui que o auto é nulo.
Em 18/12/2009, por via postal, Alberto Mucciolo apresenta recurso
voluntário, onde repete seus argumentos consignados na impugnação e os argumentos
apresentados no recurso voluntário da empresa (proc. fls. 1437 a 1444). Diz que o fato de
existir cheques assinados por ele nos anos de 2004 e 2005 "não implica necessariamente que
estes tenham sidos emitidos pelo próprio, pois os talões de cheques poderiam estar
previamente assinados e antes do término da validade da procuração recebida". Alega que, se
a procuração lhe dava poderes até o ano de 2003, as assinaturas posteriores seriam inválidas.
Em 05/01/2010, Yoshe Sugahara Ishii apresenta manifestação/petição (proc.
fls. 1945 a 1948). Diz que foi intimada de decisão em 23/11/2009 e que compareceu na Receita
em 15/12/2009. Diz que na repartição, tomou ciência do processo, onde explicou o seguinte:
Informei ao atendente que, não podia ser responsabilizada pelos
débitos constante no processo, pelo motivo de não ser sócia da
empresa, o verdadeiro sócio responsável é o Sr. ALBERTO
MUCCIOLO. Comentei ao atendente, que eu nunca assinei
nenhum documento perante a RECEITA FEDERAL, nem outras
repartições públicas.
0 fato 6, que conheço o Sr. Alberto Mucciolo, há mais de trinta,
anos. Ele me visitou, e alegando problemas de saúde, me pediu
um favor. Pediu se eu poderia entrar na sociedade por um
período de dois meses. Disse também, que não me prejudicaria
em nada. Pela amizade aceitei, logo em seguida, sai da
sociedade.

Na seqüência, Yoshe Sugahara Ishii diz que "não quero entrar no mérito,
quanto aos valores apurados pelo fisco e quanto a empresa tem de débitos junto a RECEITA
7

Processo n° 19515.001263/2009-19
Acórdão n.° 1101-00.736

SI-C IT I
FL 1.469

FEDERAL, e não estou pedindo o CANCELAMENTO de qualquer lançamento tributário, o
que peço, é que a responsabilidade de todos os atos praticados pela empresa, sejaatribuído ao
verdadeiro responsável de fato e de direito Sr. ALBERTO MUCCIOLO". Afirma que todos os
atos praticados pela empresa tinha a assinatura isolada de Alberto Mucciolo. Informa que
recebe uma aposentadoria de 1 salário mínimo, é honesta, é doente, vive em um apartamento
da filha, os filhos ajudam no seu sustento. Diz que nunca assinou nada referente a empresa,
nem participou de qualquer decisão sobre a empresa, e nunca foi a sede da empresa. Explica
que quem atendeu ao Fisco na fase de fiscalização foi o advogado Carlos Eduardo de Oliveira
Pereira, do escritório Máster Consulth, contratado por Alberto Mucciolo.

Voto
Conselheiro Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro.
0 recurso de oficio decorre do cancelamento de parte dos valores lançados de
PIS e Cofins. Tal decisão decorreu da constatação de equívocos no lançamento.
Conforme percebe-se nos autos de infração, a fiscalização, ao invés de apurar
mês a mês a Contribuição para o PIS e a COFINS devidas, lançou apenas os meses de março,
junho, setembro e dezembro, de 2004 e 2005 (proc. fls. 1292 a 1308). Além disso, utilizou
como base de cálculo, não as receitas desses meses, mas a receita de todo o trimestre.
Assim, foi correta a decisão de primeira instancia que manteve apenas a
cobrança do PIS e COFINS dos meses de março, junho, setembro e novembro, de 2004 e 2005,
sobre o montante de receitas omitidas daqueles meses.
Por isso, voto por negar provimento ao recurso de oficio.
Quanto ao recurso voluntário, cabe inicialmente determinar um aspecto
relevante no caso, mas não explicitado pelo Fisco ou contribuinte.
Conforme se lê no relatório que solicita autorização para utilizar a sistemática
do lucro arbitrado nos anos de 2004 e 2005, o contribuinte declarou como Simples o ano de
2003 e declarou como inativo os anos de 2004 e 2005. Também, se lê que a fiscalização
efetuou o lançamento referente ao ano de 2003 pela sistemática do Simples (controlado em
outro processo) e o lançamento referente aos anos de 2004 e 2005 pelo lucro arbitrado
(controlado neste processo).
Isso levaria a crer que o contribuinte pudesse ser optante do Simples. Porém,
se assim o fosse, seria necessária a sua exclusão do Simples, antes do lançamento referente a
2004 e 2005.
Por outro lado, o contribuinte não alega que tenha optado pelo Simples e que
estivesse, comprovadamente, nesse sistema. Não apresenta cópia do termo de opção e nem
apresenta qualquer documento que o enquadrasse no Simples. Também, não reclama de
ausência de ato de exclusão prévio ao lançamento de 2004 e 2005. Apenas, argumenta que se
foi desenquadrado do Simples, deveria lhe ter sido oportunizado o lucro real, pois os custos
que teve não foram considerados no lucro arbitrado. Ainda, o contribuinte não menciona a
existência de qualquer pedido de inclusão retroativo ao Simples, feito antes do lançamento.
Todos estes aspectos corroboram a percepção de que o contribuinte não é optante do Simples.
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Consultando os autos, encontra-se cópia dos dados cadastrais do contribuinte
(sistema CNPJ), onde não existe qualquer menção a opção pelo Simples (proc. fl. 70). Isso
demonstra que o contribuinte não optou pelo Simples.
De outra banda, documento do mesmo sistema informa que o contribuinte
declarou de 2000 a 2005 como inativa, salvo o ano de 2003, que declarou como Simples (proc.
fl. 71). Mas, o fato de apresentar declaração como Simples, não significa que tenha optado por
este sistema.
Enfim, ponderando todos estes elementos, cabe concluir que o contribuinte
não é optante do Simples, de sorte que não seria necessário sua exclusão prévia ao lançamento,
não havendo este vicio na presente autuação. Se ocorreu algum erro, foi no lançamento do ano
de 2003, feito pela sistemática do Simples, para contribuinte não optante. Porém, tal matéria
não é objeto de análise no presente processo.
Quanto As receitas apuradas pela fiscalização, o contribuinte se insurge contra
a forma pela qual o fiscal identificou e considerou provadas as receitas omitidas. 0
contribuinte diz que o levantamento foi feito por amostragem e que isso não pode ser admitido.
Diz que apenas as receitas identificadas na circularização deveriam ser consideradas receitas e
que este erro na base de cálculo implica em nulidade de todo o auto.
Porém, o argumento do contribuinte não considera o trabalho fiscal na sua
totalidade. Além disso, não é verdade que o Fisco concluiu que os créditos bancários
correspondiam a receitas, e não é verdade que a circularização foi o único elemento de
convicção. Existiram outros trabalhos prévios e outros elementos de prova que são importantes
na demonstração feita pelo fiscal, mas que o contribuinte não menciona.
Como relatado, o primeiro passo da fiscalização foi analisar os extratos e
depurar todos os ingressos que poderiam corresponder a receitas. Isso foi feito excluindo
aqueles créditos cujo históricos permitiam concluir não corresponderem A receitas. Assim,
foram excluídos créditos que correspondessem a transferência entre contas, estornos, cheques
devolvidos, etc.
Na seqüência, a autoridade fiscal elaborou planilha contendo todos os
créditos que poderiam corresponder a receitas. Assim, fez tabelas por conta bancária, indicando
dia, valor e histórico (proc. fls. 394 a 466).
Na descrição dos fatos, a fiscalização destaca que os históricos desses
lançamentos demonstram que se tratam de receitas da empresa e informa que tais planilhas
fazem parte integrante do relatório fiscal. No trecho do relatório em que os extratos são
analisados (proc. 1271), o fiscal explica o seguinte:
Verificados os históricos dos referidos ingressos, nas citadas
contas bancárias, observou-se que os valores creditados
referem-se a recebimentos de empresas especializadas no
comércio varejista, na forma de transferências bancárias e
depósitos identificados, bem como liquidação de cobranças, que
evidenciam serem, os valores recebidos pelo contribuinte
fiscalizado, oriundos de transações comerciais, cujos valores
não foram informados nas Declarações de Inatividade de Pessoa
Jurídica, referentes aos anos base de, 2004 e 2005
9
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Este ponto do relatório fiscal é bastante importante, pois é a partir desta
constatação que a fiscalização entende ter comprovado de modo direto que os créditos
bancários correspondem a receitas omitidas. Por isso, não se pode dizer que a fiscalização
tenha extrapolado da amostra inferência para o universo.
Como se viu, em primeiro lugar existiu um trabalho de depuração dos
créditos. Depois, houve uma análise dos históricos. A percepção de que os créditos
correspondem à vendas decorre dessa análise dos históricos, e não da amostragem, que serviu
apenas para confirmar aquilo que os históricos já informavam.
No que tange a pertinência ou ao acerto desta percepção do Fisco, cabe a
analisar as planilhas mencionadas.
Observando-se as planilhas confeccionada pela fiscalização (proc. fls. 394 a
466), constata-se que créditos correspondente a mais de 95% do valor total apontado pelo fisco
como receita omitida tem por histórico "liquidação de cobrança" ou correspondem a um
crédito daquelas empresas circularizadas. Portanto, os históricos consistem um forte elemento
de convicção de que os créditos retratam receitas omitidas.
Por outro lado, de fato existem alguns históricos (expressivos em números,
mas ínfimos no valor que representam do todo) que não permite concluir tratar-se de
pagamento de venda. Mas, neste aspecto, cabe notar que o contribuinte não se preocupou em
fazer qualquer demonstração de que existisse algum crédito que não decorresse de operações
comerciais. Inclusive, o contribuinte não nega que tais créditos decorram de vendas que fez,
apenas reclama do que entendeu ser o modo pelo qual a fiscalização entendeu comprovar a
omissão de receitas.
Frente a estes fatos, considerando a robustez das provas apresentadas pelo
Fisco (históricos e resultado da circularização), bem como a ausência de refutação por parte do
contribuinte (ou a ausência de qualquer demonstração de que algum dos valores indicados nas
tabelas não corresponde a vendas), cabe admitir como correto o entendimento do fiscal de que
os valores indicados na tabela correspondem a receitas omitidas.
Por isso, a base de cálculo está correta e não procede o argumento do
contribuinte de que o auto é nulo porque teria sido feito por amostragem.
Quanto a alegação do contribuinte contrária ao arbitramento, cabe destacar
que a fiscalização tentou mas não conseguiu obter os livros, de sorte que a aplicação da
sistemática do lucro arbitrado foi obrigatória e necessária.
Quanto a alegação do contribuinte de que não é aplicável a multa de 150%, o
contribuinte também não tem razão.
Em primeiro lugar, cabe afastar os argumentos de cunho constitucional, já
que tais juizos não são possíveis no julgamento administrativo. Em segundo lugar, ficou
claramente demonstrado que o contribuinte sonegou tributos, declarando não ter atividade,
quando negociava expressivos valores. Ainda, a caracterização da interposição de pessoas
demonstrada nos autos, corrobora a certeza de fraude. Por isso, é correta a aplicação da multa
de 150%.
Por estas razões, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
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Quanto a responsabilização de Alberto Mucciolo, não é aplicável o art. 124
do CTN e estão presente clime todos os elementos da responsabilização, nos termos do art.
135 do CTN. Porém, no momento da lavratura não estavam presentes todos os requisitos
exigidos pelo art. 135 para surgimento da responsabilidade, ou eles não foram apontados pelo
fiscal.
É que a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN é subsidiária. Assim,
antes ficar demonstrada a impossibilidade de cobrar a divida do contribuinte, ou antes de ficar
demonstrada a extinção da pessoa jurídica (que implica na impossibilidade de cobrança da
divida do contribuinte), não é possível admitir que o responsável seja colocado em polo
passivo.
Porém, pelos fatos demonstrados nos autos (sonegação), ficando
caracterizada a impossibilidade de cobrar o débito da empresa (quer por falta de recursos, quer
por baixa) imediatamente surgirá a responsabilidade de Alberto Mucciolo.
Sobre o conteúdo e alcance dos arts. 124 e 135 segue transcrição de votos de
minha lavra que tratam do tema:
Feita esta considerações periféricas, cabe aprofundar a análise
dos termos de sujeição passiva solidária lavrados, estudando a
base legal pela qual o fiscal pretendeu trazer o Sr. XX e a Sra.
YY para o pólo passivo (inciso I do art. 124 e art 135, ambos do
CT1V).
Em unia primeira abordagem, apenas com base na tópica dos
artigos no código, se percebe que eles alcançam situações
totalmente distintas. 0 art. 124 está localizado no capitulo IV
"sujeito passivo", enquanto o art. 135 está localizado no
capitulo V "responsabilidade tributária". 0 art. 124 aponta
pessoas que estão no pólo passivo em razão de unia conexão
com o fato tributável (como propõe o capitulo IV), ao passo que
o art. 135 indica pessoas que respondem por divida tributária de
outrem por conexão ao devedor (como propõe o capitulo V).
Isso mostra que os artigos não podem constar juntos da mesma
acusação, sob pena de nulidade. Afinal, se a acusação não é
clara, não é possível a defesa.
A única possibilidade dos dois artigos constarem da mesma
acusação seria ficar cabalmente demonstrado que o apontado
como solidário atende às hipóteses de incidência de ambos os
artigos. Mas, no presente caso, isso não foi feito pela
fiscalização. Inclusive, não houve nenhuma preocupação do
Fisco em demonstrar que os apontados atendiam aos requisitos
de uni e do outro artigo, quanto mais dos dois ao mesmo tempo.
Ou seja, para o fiscal ter imputado solidariedade aos
responsabilizados com base nos dois dispositivos deveria ter
explicado como eles se relacionam C0171 as situações alcançadas
em cada artigo. Mas, isso não é observado nos termos de
sujeição passiva. Nesses documentos se constata apenas a
descrição de alguns eventos ocorridos durante a fiscalização,
sem qualquer explicação sobre quais destes eventos realizam a
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hipótese do inciso I do art. 124 e quais eventos realizam a
hipótese do art. 135. Com isso, há evidente prejuízo para a
defesa que não sabe ao certo qual situação deve refutar ou
esclarecer.
Por oportuno, vale lembrar que, sendo a presente questão tão
complexa e com tão ampla divergência doutrinária e
jurisprudencial, caberia ao fiscal ter sido o mais claro o
possível. Inclusive, não bastaria demonstrar como cada unia das
hipótese de incidência teria sido realizada pelos
responsabilizados, mas seria conveniente que definisse o alcance
de cada dispositivo. S6 assim, ficaria evidenciada a regra
aplicada e s6 assim seria permitida a defesa. A ausência de
explicações sobre o alcance da regra e a ausência de
demonstração de realização da hipótese de incidência também
implica na nulidade do ato.
Na sequencia desta análise, cabe agora transcrevere analisar os
artigos em pauta, iniciando pelo art. 124, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Da leitura do art. 124, percebe-se seu aspecto didático,
adequado ao status de norma geral (lei nacional), bem como a
natureza de código.
Conforme o inciso I, são solidárias as pessoas que se coloquem
na mesma posição (tenham interesse comum), no que tange ao
fato gerador. Assim, por exemplo, os co-proprietários de itnóvel
são devedores solidários do IPTU ou os co-adquirentes de
imóvel são devedores solidários do ITBI. Ou seja, são solidários
aquelas pessoas que co-realizam o fato gerador.
Já o inciso II diz que são solidários aquelas pessoas apontadas
na lei (da União, ou Estados, ou Municípios, no que pertine aos
seus tributos respectivamente). Assim, por exemplo, se a
legislação estadual estabelecer, o vendedor do imóvel será
devedor solidário do ITBI com o comprador. Ou seja, mesmo
não realizando conjuntamente o fato gerador, a solidariedade
pode decorrer da lei
Como visto, com a exegese proposta, o art. 124 de (do didático
poderia ser tido como desnecessário. 0 que serviria de
argumento para pretender que a expressão "interesse comum na
situação que constitua o fato gerador" alcançasse outras pessoas
além daquelas que estejam na mesma posição em relação ao fato
gerador.
Mas, mesmo com a interpretação didática propugnada, o art.
124 tem forte razão para existir, o que sustenta a interpretação
defendida e afasta outras. Primeiro, ele divide e distingue os
17
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casos de solidariedade que existem em razão dos fatos
tributáveis (inciso I) daqueles que existem em razão da lei e de
outros fatos (inciso II). Segundo, garante que a solidariedade só
decorra da lei, quer pela realização da hipótese de incidência do
tributo (inciso I), quer pela realização da previsão legal de
solidariedade estabelecida pelo legislador do ente tribut ante por
razões de administração tributária (inciso
Enfim, ao dizer "interesse comum", o CTN diz interesse
idêntico. Se o interesse é idêntico, significa que as pessoas corealizam o fato gerador.
Deste modo, se percebe que é incabível pretender sustentar,
como quis o fiscal, que o sócio gerente, o administrador e a
pessoa jurídica estejam na mesma posição em relação aos fatos
geradores de tributos da empresa. Os fatos tributáveis realizado
pela empresa são delas e os sócios e administradores não têm
participação nestes fatos, embora representem a empresa ou a
administrem.
0 sistema jurpidico e o direito tributário reconhece a
personalidade jurídica da empresa, que é distinta da dos seus
sócios, gerentes e administradores. Os atos e fatos da empresa
são delas e de mais ninguém. Os atos e fatos dos sócios e dos
administradores são deles e não da empresa. Dessarte, fica claro
que o sócio-gerente ou o procurador não podem estar na mesma
posição em relação ao fato tributável da empresa.

De outra banda, é preciso registrar que não há o menor sentido
em se pretender que "interesse comum na situação que constitua
o fato gerador" signifique algo diferente que a mesma posição
em relação ao fato gerador. Admitir tal possibilidade é admitir
que o CTN pretendesse criar unia instabilidade nas relações
jurídicas.
Ou seja, não é razoável imaginar que uma norma geral, voltada
a regular a produção normativa tributária dos entes da
federação ou a estabelecer alguns padrões normativos de âmbito
nacional, fosse deixar ao aplicador da lei (da Unido, dos
Estados e dos Municípios) um espaço tão grande para
interpretação. Pretender que o aplicador da lei pudesse definir,
com toda a sua subjetividade, o que seria "interesse comum na
situação que constitua o fato gerador" é o equivalente a
pretender que o Código Tributário Nacional visasse a
instabilidade das relações jurídicas.
As pessoas têm infinitos interesses e podem comungar algum
destes interesses em unia situação que seja o fato gerador de
algum tributo, sem que estejam na posição do sujeito passivo.
Por exemplo, o corretor de imóveis, e talvez até o tabelião que
lavra a escritura, pode ter interesse na venda e nisso seu
interesse coincide com o interesse do comprador e o interesse do
vendedor. Mas, cada uni deles é uma pessoa distinta e ocupa
uma posição jurídica diferente na compra e venda do imóvel e
tem motivações próprias da posição que ocupam.
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Não é possível confundir vontade parecida, interesse
coincidente, desejo semelhante, ou qualquer outra proximidade
de intenção, com interesse comum na situação que constitua o
fato gerador. Por isso, não é possível atribuir ao inciso I do art.
124 do CTN o condão de estabelecer a solidariedade em razão
da semelhança de vontades ou coincidência de interesses. A
própria frouxidão que resultaria de tal interpretaçãoé suficiente
para refutá-la.
Deste modo, não fosse pelo próprio texto, até por segurança
jurídica, é preciso entender que o art. 124 ao mencionar
"interesse comum" diz interesse idêntico e isso significa que
para serem solidários as pessoas precisam co-realizar o fato
gerador.
Estabelecido o significado do inciso I do art. 124 do CTN, cabe
indagar: no caso em concreto, qual seria o interesse comum
(idêntico) dos responsabilizados e da empresa na realização dos
fatos tributados?
Ora, não há qualquer interesse em comum.
A empresa realiza suas operaçoes de venda e de prestação de
serviço para realizar sua finalidade social. A sócia-gerente e o
administrador representam e administram a empresa. 0 sistema
jurídico, há muito atribui a cada um seus próprios atos.
Pretender que o art. 124 torne os sócios-gerentes ou
administradores solidários com os tributos da empresa é
defender um retrocesso de centena de anos na definição da
personalidade jurídica das pessoas.
Mas, consta do termo também a afirmação de que os
responsabilizados teriam, em tese, cometido crime contra a
ordem tributária e violado o contrato social. Cabe a pergunta:
no que isso tornaria os interesses deles comuns com os da
empresa em relação aos fatos tributáveis?
Também aqui não há como enquadrar a conduta dos
responsabilizados no inciso I do art. 124. 0 fato de a empresa
ter sonegado e da conduta do gerente poder ser tipificada
penalmente, não significa que eles tenham interesse comum na

situação que constitua o fato gerador.
Assim, se constata que o inciso Ido art. 124 do CTN é totalmente
impróprio a estabelecer solidariedade entre a empresa e os
responsabilizados.
De outra banda, o IRPJ anual e/ou trimestral é um tributo, por
definição, realizado por uma única pessoa. Ou seja, não há
como aplicar a solidariedade determinada no inciso I, do artigo
124 do CTN ao IRPJ anual e/ou trimestral, pois este tributo
pressupõe um único sujeito passivo.
Cabe agora analisaro art. 135, também mencionado no termo.
0 texto é o seguinte:
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Selo pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
Art.135.

I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
Como se percebe, é preciso uma análise construtiva para dar
significado à regra, já que seu texto não permite uma
compreensão imediata. Assim, antes de se falar se cabe ou não a
aplicação do artigo ao caso concreto, é preciso construir e
enunciar com clareza a hipótese legal da regra veiculada pelo
artigo. Para tanto, dois pontos de partidasão adotados: 1°) a
regra visa claramente proteger o Fisco do inadimplemento, por
parte da empresa (isso decorre da interpretação sistemática do
CTN, em especial dos artigos do capitulo V); 2°) tal proteção
deve se dar dentro de limites razoáveis.
Então, se a finalidade da regra é a de garantir o adimplemento,
parece ponderado que ela incida quando ocorre o
inadimplemento absoluto. Afinal, se a regra pretende evitar que
o Fisco seja prejudicado, não parece necessário que ela incida
enquanto a devedora ainda pode satisfazer o débito com seus
bens. Portanto, resta claro que um dos elementos da hipótese de
incidência é a impossibilidade de cobrar da empresa o débito
tributário.

Outro elemento bastante evidente é a necessidade de alguma
conduta ilícita por parte da pessoa que vai ser responsabilizada.
Inclusive o art. 135 é expresso em exigir que o responsabilizado
tenha agido com infração de lei.
Obviamente existem diversas possibilidades das pessoas
apontadas nos incisos agirem coin infração de lei. Mas,
considerando que a finalidade da regra é proteger o Fisco do
inadimplemento absoluto de débito tributário, é razoável que a
atuação da pessoa que será responsabilizada tenha a ver com
este débito tributário pelo qual responderá.
Com base nesta interpretação, uma das condutas que estariam
alcançadas pelo dispositivo é a pessoa estar no comando da
empresa quando a empresa sonega tributos (oculta do fisco a
ocorrência de fatos tributáveis). Agora, juntando os dois
elementos, tem-se que para reponsabilizar o gerente ou
administrador é preciso que o débito tributário decorra de
sonegação, que ele tenha estado na administração da empresa
no momento em que ocorreu a sonegação, e que não seja
possível cobrar da empresa.
Outra conduta passível de responsabilizar seria a dissipação
irregular de patrimônio de empresa devedora do Fisco. Nesses
15
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termos, a responsabilidade decorre, não de sonegação, mas de
dissipação do patrimônio da devedora sem observar as regras
legais de privilégio de crédito.
Em termos práticos, conclui-se que a responsabilidade prevista
no art. 135 é subsidiária, e não solidária, e aplica-se, dentre
outras situações, quando o débito decorre de sonegação.
No caso concreto, conforme o fiscal autuante, o auto de
infração formaliza débito decorrente de sonegação fiscal no anocalendário de 2005 e de falta de declaração e pagamento no ano
calendário de 2006. Assim, apenas seria possível haver a
responsabilização da gerente ou do administrador no ano de
2005. No entanto, não há qualquer demonstração no auto ou no
termo de sujeição passiva solidária de que a empresa não tenha
condições de pagar o débito de 2005.

Quanto a manifestação de Yoshe Sugahara Ishii, ela não pode ser tomada
como um recurso, quer porque não existe tal previsão no Decreto n° 70.235, de 1972, quer
porque foi intempestiva. Não obstante, é bastante reveladora e corrobora a tese da fiscalização
de que Alberto Mucciolo era quem operava a empresa de fato e por isso sujeita-se a
responsabilidade prevista no art. 135 do CTN a partir do momento em que ficar demonstrada a
impossibilidade de cobrança da divida da empresa devedora.
Em conclusão, o termo de sujeição passiva é nulo, por falta de base legal.
Por estas razões, voto por declarar a nulidade dos termos de sujeição passiva
solidária e por negar provimento ao recurso de oficio e ao recurso voluntário, não conhecer da
petição da Yoshe.

Carlos Eduardo de Aim eida Guerreiro
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Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Divirjo do I. Relator quanto A anulação do Termo de Sujeição Passiva
Solidária lavrado contra Alberto Mucciolo.
Vejo clara a hipótese o art. 124, inciso I do CTN, qual seja, a solidariedade
daquela pessoa física em razão de seu interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da presente exigência. Demonstrou-se sua real atuação como responsável pela
movimentação das contas bancárias nas quais foram creditados valores oriundos de evidentes
operações comerciais não submetidas à tributação na pessoa jurídica, conjuntamente com a
inexistência de escrituração comercial destas operações e indícios de atuação daquela pessoa
física como sócio de fato da autuada.
De fato, constatou a Fiscalização que a sócia Yoshie Sugahara Ishii conferiu
procuração a Alberto Mucciolo com plenos poderes para movimentação das contas bancárias
nas quais foram promovidos os créditos de origem não comprovada, evidenciando inequívoca
correlação entre pelos menos uma das sócias da empresa e a pessoa que efetuou a vultosa
movimentação financeira em nome da autuada. t certo que a Fiscalização entendeu que estes
fatos caracterizariam a solidariedade entre essa sócia e os demais sócios com o procurador, mas
a responsabilidade pessoal dos sócios de direito da sociedade não está aqui em debate, na
medida em que não houve recurso administrativo por eles submetido a este Colegiado.
É certo, também, que a procuração de fl. 101, conferida em 29/08/2002, tinha
validade de apenas 1 (um) ano, mas, como noto às fls. 494/834, assinatura praticamente
idêntica a de Alberto Mucciolo (fl. 100) está presente em vários cheques emitidos pela pessoa
jurídica autuada, ou em documentos em nome dela firmados no período fiscalizado. Em
verdade, a procuração para a prática destes autos apenas não veio aos autos porque embora a
autoridade fiscal tenha intimado e re-intimado (fls. 1171 a 1174 e 1179 a 1182) o interessado a
apresentar as demais procurações que constituíram Alberto Mucciolo como procurador no
período de 28/08/2003 a 31/12/2005, não houve qualquer informação a este respeito.
É inverossímil a alegação, apresentada em recurso voluntário, de que os
talões de cheque poderiam estar previamente assinados e antes do termo da validade da
procuração recebida. Ofende o senso comum acreditar que uma pessoa jurídica manteria em
sua posse cheques em branco assinados por um antigo procurador, os quais seriam pagos pela
instituição financeira sem qualquer questionamento, depois de vencido o prazo de validade da
procuração. Demais disso, como disse, há vários outros documentos emitidos pela empresa,
datados de 2004 e 2005, contendo a mesma assinatura.
Acrescento a este cenário a conduta do responsável no curso do procedimento
fiscal, que não deixa dúvidas acerca de seu poder na empresa autuada, como se vê, por
exemplo, na correspondência por ele enviada ao Banco Bradesco em 07/10/2008, requerendo
informações vinculadas a operações bancárias da pessoa jurídica (fls. 482).
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Tais indícios conduzem à inevitável conclusão de que Alberto Mucciolo era a
única pessoa física que agia em nome da empresa, e, especialmente, detinha o poder de destinar
os valores creditados na conta bancária da pessoa jurídica, o que lhe permitia beneficiar-se,
como sócio de fato, das operações comerciais cujos resultados foram subtraídos à tributação.
Em tais condições, a pessoa física não dispõe da proteção que a legislação civil concede aos
sócios de direito da pessoa jurídica, e passa a figurar ao lado dela, no pólo passivo da obrigação
tributária, por ter auferido riqueza das operações comerciais sem qualquer legitimidade ou
controle por meio da escrituração comercial. Dai a caracterização da solidariedade prevista no
art. 124, inciso I do CTN.
Reforça tal conclusão a declaração de Yoshie Sugahara Ishii, na petição de
fls. 1945/1946, apresentada em 05/01/2010:
No dia 15112/2009, compareci na sede da Receita Federal/DERATSPO/DICAT/EQCOB à Rua Luiz Coelho, 197 - São Paulo/SP, e 16 na presença do
atendente, tomei CIÊNCIA de fato do processo.
Informei ao atendente que, não podia ser responsabilizada pelos débitos constante
no processo, pelo motivo de não ser sócia da empresa, o verdadeiro sócio
responsável é o Sr. ALBERTO MUCCIOLO. Comentei ao atendente, que eu nunca
assinei nenhum documento perante a RECEITA FEDERAL, nem outras repartições
públicas.
0 fato é, que conheço o Sr. Alberto Mucciolo, há mais de trinta, anos. Ele me
visitou, e alegando problemas de saúde, me pediu um favor. Pediu se eu poderia
entrar na sociedade por um período de dois meses. Disse também, que não me
prejudicaria em nada. Pela amizade aceitei, logo em seguida, sai da sociedade.

Friso, ainda, que a empresa não dispunha de escrituração comercial, inclusive
declarando-se inativa nos anos-calendário 2004 e 2005, nos quais movimentou, em cada ano,
mais de R$ 50 milhões de créditos auferidos nas contas bancárias fiscalizadas. Ainda, as
demais evidências reunidas pela autoridade lançadora deixaram patente o dolo na supressão
dos tributos devidos, fatos suficientes para imputar a responsabilidade pelo crédito tributário
lançado a Alberto Mucciolo, ainda que apenas na condição de procurador ou de gerente,
consoante prevê o art. 135 do CTN, em seus inciso II e III.
Art. 135. Selo pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados corn excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Diz o referido diploma legal que mandatários, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado respondem com seu patrimônio pessoal pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias que resultem de atos praticados com infração de lei. E,
pelo exposto, a conduta de Alberto Mucciolo pode ser assim minimamente caracterizada, ainda
que não se admita que ele atuou como sócio de fato da pessoa jurídica autuada.
Ressalto que o art. 135 do CTN presta-se a ampliar as garantias do crédito
tributário, permitindo a busca de sua satisfação no patrimônio pessoal daqueles çpe
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participaram da gestão da pessoa jurídica sem a necessária lisura, hábil a assegurar que não
houve desvio da riqueza manifestada pelos fatos jurídicos tributáveis.
Assim, se tais pessoas se conduzem com excesso de poderes, infração à lei ou
ao contrato social, o Fisco tem o direito de também buscar a satisfação de seus créditos no
patrimônio pessoal destes responsáveis, ainda que o representado detenha patrimônio suficiente
para tanto, na medida em que esta situação patrimonial pode não decorrer necessariamente da
riqueza tributável em debate e estar gravada por outras dividas, além de estar sujeita a
flutuações que podem, no futuro, prejudicar a liquidação da obrigação tributária. De toda sorte,
como relatado, a empresa declarou-se inativa nos períodos fiscalizados, e também não
apresentou escrituração comercial de modo a permitir a averiguação dos efeitos patrimoniais
das operações questionadas e dar alguma garantia A. satisfação do crédito tributário lançado.
Correta, portanto, a conclusão fiscal expressa no Termo de Verificação Fiscal
fl. 1277, que dá suporte à notificação fiscal que incluiu Alberto Mucciolo como responsável
solidário pelos créditos tributários aqui lançados com fundamento nos artigos 124, I e 123, II e
III da Lei n° 5.172/66 (fls. 1318/1319):
Restando para a fiscalização apenas a alternativa de considerar corno interposição
de pessoa, responsabilizando solidariamente o citado procurador, qualificando-o
como sócio de fato da empresa, levando-se em conta que o mesmo usou os poderes
que lhe foram outorgados com visível infração a lei, promovendo vultosas
transações comerciais, com suposto embasamento no registro social e nos
documentos fiscais da autuada, as quais foran2 omitidas das declarações de
rendimentos da empresa, de forma a não permitir que fossem, tais transações,
alcançadas pela tributação dos tributos federais, portanto com dolo.

Por tais razões, entendo que deva ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso
voluntário de Alberto Mucciolo.

E como voto.

DELI PEREIRA BESSA - Conselheira
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