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ACÓRDÃO Nº. : 110/2010
PROCESSO Nº. : 2007/6430/500120
REEXAME NECESSÁRIO : 2.352
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ROSIMARY WATANABE COUTINHO
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.382.963-2

EMENTA: Levantamento do Movimento Financeiro. Apuração de Omissão de 
Saídas de Mercadorias Tributadas. Desconsideração de Despesas Não 
Comprovadas – Deve ser abatido do montante lançado como omissão de vendas, os 
valores de despesas não comprovadas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração de nº 2007/001221 e absolver o 
sujeito passivo no valor de R$ 28.375,06 (vinte e oito mil, trezentos e setenta e cinco 
reais e seis centavos), referente parte do campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 
27 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 6.900,71; referente parte 
do campo 4.11. 

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 35.275,77 
(trinta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais, setenta e sete centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas  no livro próprio, 
referente ao exercício de 2005. Constando como levantamento de origem no campo 
4.1, conclusão fiscal e no campo 4.3, levantamento financeiro. 

A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva argüindo 
preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa. No 
mérito contesta o valor de R$ 150.000,00 lançados como despesas de implantação. 

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento.

          O autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando o campo 4.1 e 
emite despacho, às fls. 17 e 18 respectivamente.
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           Devidamente intimada do termo de aditamento, a autuada comparece ao 
processo com as mesmas alegações da impugnação inicial, acrescentando que o 
capital social da empresa se formalizou em R$ 160.000,00 e não R$ 56.000,00; que 
os gastos com implantação estão justificados na forma que consta no Despacho nº. 
009/2008/AUD. 

          A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo no valor de R$ 6.900,71 (seis mil, novecentos 
reais, setenta e um centavos), acrescido das cominações legais; e absolvendo a 
autuada no valor de R$ 28.375,06 (vinte e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais, 
seis centavos.  

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

           Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária por ciência direta, o contribuinte não se manifestou.

           Em despacho de fls. 44, a chefe do CAT considerando que o crédito tributário 
julgado inexigível supera o valor de alçada, fica o feito sujeito ao duplo grau de 
jurisdição nos termos do disposto no parágrafo único, do art. 58, da Lei 1.288/2001.

Em análise aos autos percebe-se que no levantamento efetuado à folha 24, o 
autor do procedimento lança como despesas, gastos de implantação no valor de R$ 
150.000,00 sem nenhuma comprovação; os quais ele mesmo declara em seu 
despacho (fls. 18), que é apenas uma nomenclatura para definir a estrutura física da 
empresa, que não há comprovante deste valor, sendo apenas uma avaliação 
arbitrada. Portando entendo correto o julgamento em primeira instância, que excluiu 
este valor das despesas totalizadas para o cálculo da omissão de vendas. 

Pelo exposto no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
de nº 2007/001221 e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 28.375,06 (vinte e 
oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e seis centavos), referente parte do campo 
4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


