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ACÓRDÃO: 338/2008
PROCESSO Nº: 2007/6830/500375
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7.106
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRENTE: ALBERTINO PEREIRA DE BASTOS 
INSC. ESTADUAL Nº: 29.055.871-9

EMENTA: Levantamento da movimentação financeira. Cotejamento entre 
despesas e receitas. Comprovada a não retirada de pro labore. Lançamento 
procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2007/003834 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 120,75 (cento e vinte reais e setenta e cinco centavos), 
mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 476,21 (quatrocentos e 
setenta e seis reais e vinte e um centavos), referente o campo 4.11. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker e João Campos de Abreu. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 07 de maio de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A presente exigência fiscal é proveniente de omissão de vendas de 
mercadorias, em decorrência da constatação de receitas inferiores ao valor das 
despesas efetivamente realizadas, no exercício de 2004, apurada no 
Levantamento do Movimento Financeiro. 

A Autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento  do crédito tributário no valor de R$ 596,96, acrescido das 
cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este Conselho,   argüiu  preliminar  de nulidade do 
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auto de infração, por ter o Fisco utilizado de presunção como forma de constatar e 
demonstrar provas das irregularidades apontadas no auto, viabilizando a 
autuação. Alega que o ato infracional deve presidir de certeza, sob pena de 
improcedência da autuação fiscal, alega ainda, que os comprovantes relativos às 
despesas de retirada pro labore, constatadas no levantamento financeiro, 
lançadas e atribuídas pelo auditor, por determinação legal, deveria fazer constar 
dos autos cópias dos documentos que deram fundamentação ao auto de infração, 
pois o ônus da prova deve ser apresentado pelo acusador e não pelo acusado. 

No mérito, alega que o valor da retirada do sócio no ano de 2004 foi de R$ 
0,00 (zero), conforme resumo da declaração e recibo em anexo, sendo que o valor 
apresentado pelo auditor como pode ser comprovado no levantamento do 
movimento financeiro foi de R$ 3.120,00. Que essa retirada presumida 
corresponde a aproximadamente 76% do valor da receita bruta total de 2004. 
Requer a improcedência do auto de infração. 

A REFAZ recomendou a confirmação  da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência   do auto de infração.

Em análise aos autos, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração 
por ter o Fisco utilizado de presunção como forma de constatar e demonstrar 
provas das irregularidades apontadas no auto, pois o levantamento financeiro é 
utilizado para apurar eventuais omissões de registro de saídas de mercadorias em 
estabelecimento que mantenha apenas escrituração fiscal, consistindo na 
confrontação das receitas auferidas com as despesas realizadas no período. No 
confronto entre receitas e despesas, a diferença, consoante a lei, caracteriza-se 
como omissão de saída de mercadorias sem registros nos livros fiscais e, 
conseqüentemente, sem recolhimento do ICMS.

Ainda na fase impugnatória, a Recorrente trouxe aos autos como prova a 
declaração de imposto de renda constando como retirada pro labore 0,00(zero), 
sendo assim, entendo que, o referido valor referente a retirada pro labore, deve 
ser retirado do levantamento, do campo das operações de despesas da empresa.

Desta forma, constata-se que o valor das despesas fica  R$ 5.980,84, e das 
receitas é de R$ 4.974,56, resultando numa diferença de R$ 1.006,28 que 
aplicando a redução de 29,41% e a alíquota de 17%, resulta num crédito tributário 
devido de R$ 120,75 (cento e vinte reais e setenta e cinco centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial, para  
reformar a decisão de primeira instância e votar pela procedência em parte do 
auto de infração nº 2007/003834, condenando a Recorrente ao pagamento do 
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crédito tributário lançado no valor de R$ 120,75 (cento e mil, setenta e cinco 
centavos) mais acréscimos legais, e improcedente o valor de R$ 476,21 
(quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos).

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

Presidente

Cons. Relatora 

Representação Fazendária


