
 
 

 

 
GOVERNO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. AUDITORIA.

FATO GERADOR. IMPROCEDÊNCIA. 
DOCUMENTAL COM A IMPUGNAÇÃO
constatação nos autos de que o valor 
de fato gerador de omissão de receita deixa de ocorrer com a efetiva comprovação 
de contratação de empréstimo bancário para financiamento de capital de giro. 
configuração de inexistência d
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTA
ACOLHIDA. UNÂNIME. 
 
 
RELATÓRIO 

 
 
Tratam os autos

instância administrativa, 
tributária constante do auto de 

 
Contra R & R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda

18/5/2011, o precitado 
valor de R$ 10.793,45 (dez mil e setecentos e noventa e três re
cinco centavos), correspondente “
registradas no livro próprio

 
A infração tributária se encontra amparada no art. 44, II, e a penalidade 

sugerida, a do art. 48, III, 
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ICMS. AUDITORIA. REEXAME NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA DE 
. IMPROCEDÊNCIA. OFERECIMENTO DE PROVA 

DOCUMENTAL COM A IMPUGNAÇÃO – Exigência fiscal afastada mediante 
nos autos de que o valor do saldo final de caixa negativo representa

omissão de receita deixa de ocorrer com a efetiva comprovação 
contratação de empréstimo bancário para financiamento de capital de giro. 

configuração de inexistência de fato infringente implica a insubsistência da autuação.
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 

m os autos de reexame necessário em face da sentença da primeira 
, de páginas 61 a 63, que julgou improcedente

o auto de infração no 2011/000876, de páginas 2 e 3.

R & R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda
 auto de infração para constituição do crédito 

10.793,45 (dez mil e setecentos e noventa e três re
cinco centavos), correspondente “[...] as saídas de mercadorias tributadas e não 
registradas no livro próprio [...]”, durante o exercício de 2010. 

A infração tributária se encontra amparada no art. 44, II, e a penalidade 
sugerida, a do art. 48, III, a, ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 

3.968 de 25 de setembro de 2013 

1 

 

TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

R & R COMÉRCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

INOCORRÊNCIA DE 
OFERECIMENTO DE PROVA 

Exigência fiscal afastada mediante 
o saldo final de caixa negativo representativo 

omissão de receita deixa de ocorrer com a efetiva comprovação 
contratação de empréstimo bancário para financiamento de capital de giro. A 

fato infringente implica a insubsistência da autuação. 
TE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

sentença da primeira 
improcedente a reclamação 

1/000876, de páginas 2 e 3. 

R & R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda foi lavrado, em 
para constituição do crédito tributário no 

10.793,45 (dez mil e setecentos e noventa e três reais e quarenta e 
as saídas de mercadorias tributadas e não 

A infração tributária se encontra amparada no art. 44, II, e a penalidade 
, de 28 de dezembro de 2001. 
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A notificação do lançamento foi efetuada, em 18/5/2011, por ciência 

direta, nos termos do art. 22, III, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 
 
Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 

apresenta impugnação ao lançamento, de páginas 17 a 22, por meio da qual requer 
a improcedência da ação fiscal por conter erros formais e materiais, tais como, falta 
de inclusão em seu procedimento de valores relativos a empréstimos bancários 
realizados nesse período, conforme contratos anexos. 

 
O julgador de primeira instância, por meio do Despacho no 013/2012 – 

CAT/JPI/JWP, de páginas 52 e 53, retorna os autos à Agência de Atendimento para 
que o autuante se manifeste sobre os “[...] Empréstimos bancários realizados pelo 
contribuinte”. 

 
Em atendimento, o auditor fiscal elabora o parecer de página 56, por meio 

do qual reconhece que “[...] o valor do empréstimo [...]” suprime “[...] a omissão de 
vendas constatada no levantamento às fls 04, tornando-se improcedente o Auto de 
infração supracitado”. 

 
Adveio a decisão de primeira instância. O julgador singular julgou “[...] 

IMPROCEDENTE a reclamação tributária constante do auto de infração nº 
2011/000876, [...]” recorrendo de sua decisão nos termos dos arts. 56, IV, f, e 58, 
parágrafo único, da Lei 1.288/2001. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 

páginas 65 a 67, pede a manutenção da decisão singular. 
 
O contribuinte foi notificado da sentença de 1ª instância e do parecer do 

Representante da Fazenda Pública Estadual, mas não se manifestou. 
 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O reexame necessário interposto preenche os requisitos para 
admissibilidade, nos termos na alínea f do inciso IV do art. 56, e do parágrafo único 
do art. 58, ambos, da Lei 1.288/2001. 

 
Dele, portanto, tomo conhecimento. 
 
A questão gira em torno da exigência de ICMS incidente sobre saída de 

mercadorias tributadas e não registradas durante o exercício de 2010. 
 
O julgador monocrático traçou o arcabouço de suas razões decisórias sob 

a tese de que “[...] fez se novo levantamento financeiro, com base em cédula de 
crédito bancário – empréstimos, onde se comprova a inserção do empréstimo e a 
dedução do valor da parcela paga ao banco no campo próprio do levantamento, fls. 
55, dos autos, suprimindo assim omissão de saídas de mercadorias no 
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levantamento fls. 04, tornando-se improcedente a reclamação tributária constante do 
auto de infração em questão.”. 

 
Releva destacar que o lançamento tributário decorre de procedimento de 

auditoria que consiste da análise das informações do movimento financeiro, obtidas 
dos livros de registro das operações fiscais, bem como, dos documentos 
correspondentes às operações econômicas e financeiras realizadas pelo sujeito 
passivo em determinado período. 

 
Assim, mediante o confronto das operações das receitas e das despesas 

ficou evidenciada a omissão de vendas, na importância de R$63.490,90, durante o 
exercício de 2010, em virtude de o valor das despesas superar o das receitas, o que 
caracteriza evasão fiscal, nos termos da alínea e do inciso I do art. 21 da Lei 
1.287/2001, que assim proclama: 

 
Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
  
I – o fato de a escrituração indicar: 
  
[...] 
  
e) receitas inferiores ao valor das despesas efetivamente realizadas; 

 
Noutras palavras, essa situação indica que o sujeito passivo apresentou 

lucro negativo durante o exercício auditado, fato inconcebível, o qual conflita com o 
objeto social de qualquer empresa, e cuja ocorrência indica claramente a omissão 
de vendas, e consequente sonegação de impostos. 

 
Entretanto, a impugnante insurge com a alegação de contratação de 

empréstimo para financiamento de capital giro, no valor liberado de R$ 101.925,64, 
perante o Banco Bradesco, S/A, em 20/9/2010, através da Cédula de Crédito 
Bancário nº 4.052.101, constante das páginas 39 a 51, dos autos. 

 
Instado a se pronunciar, em cumprimento à resolução contida no 

Despacho no 013/2012 – CAT/JPI/JWP, do Julgador Singular, o autuante refaz o seu 
trabalho com a inclusão do mencionado valor no seu procedimento de auditoria e 
encontra um saldo final de caixa da ordem de R$ 34.736,97, conforme consta da 
página 55, cujo resultado lhe autoriza a elaborar o PARECER nº 108/2012, de 
página 56, com a afirmação de que a omissão de vendas antes constatada por meio 
do anterior levantamento restou suprimida, tornando-se assim improcedente o 
lançamento tributário. 

 
Esse conjunto de fatos me permite acolher a manifestação do 

representante da Fazenda Pública Estadual de que razão assiste ao sujeito passivo 
e, assim, reconhecer a desconstituição do crédito tributário lançado por meio do auto 
de infração em litígio. 

 
À conta do exposto, em reexame necessário, manifesto pela manutenção 

da sentença de primeira instância por seus próprios fundamentos. 
 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2011/000876 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$ 10.793,45 (dez mil e setecentos e noventa e três reais e quarenta e cinco 
centavos), referente ao campo 4.11. O representante fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale, Cinthya Lanna de Oliveira Cambaúva e Luiz Carlos da Silva Leal. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de setembro de 2013, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 23 dias do mês de setembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro relator 


