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ACÓRDÃO Nº: 260/2008
PROCESSO Nº: 2008/6140/500110
IMPUGNAÇÃO: 27
IMPUGNANTE: A G A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  LTDA
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Levantamento elaborado sem considerar o valor dos 
fornecedores em aberto, e não incluir o valor do capital integralizado no exercício.  
Presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas não caracterizada. 
Lançamento Improcedente 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer da impugnação e dar-lhe provimento para, julgar 
improcedente o auto de infração nº 2008/000410 relativo os valores de R$ 
2.290,24 (dois mil, duzentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) e R$ 
5.167,44 (cinco mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), 
referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota 
de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João 
Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 14 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: O Contribuinte deveria recolher o ICMS no valor  total de R$ 7.457,68 
(sete mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e oito centavos), 
relativo à omissão de vendas constatada através do Levantamento Financeiro, 
nos exercícios de 2005 e 2006.

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva com as seguintes alegações: que o auditor não considerou o aumento 
de capital no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) integralizado em moeda 
corrente, e registrado na Junta Comercial do Tocantins sob nº 17476040 em 
06/07/2005; assim como os fornecedores em aberto do ano de 2005 sendo um 
total de R$ 3.851,99 (três mil oitocentos e cinqüenta e um reais e noventa e nove 
centavos) e em 2006 no total de R$ 4.011,49 (quatro mil onze reais e quarenta e 
nove centavos). Acrescenta que a omissão no levantamento fiscal do valor 
constante na alteração contratual, e os valores dos fornecedores em aberto 
influenciaram diretamente no resultado encontrado, anexa cópia dos fornecedores 
e da alteração contratual. Solicita nulidade do auto por ser o mesmo indevido.
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Às fls. 48, o contribuinte apresenta requerimento em caráter de urgência, 
desistindo do julgamento de Primeira Instância e anexa cópia declaração de 
rendimento ano 2005, 2006 do sócio Auremar Severino dos Anjos.

A REFAZ, recomenda a improcedência do auto de infração, por entender 
que deverá ser incluído nos levantamentos de 2005 e 2006 os valores referente 
ao fornecedores em aberto no levantamento de 2005, o valor referente ao 
aumento de capital, que resultará em caixa final a ser transferido para o 
levantamento de 2006 e refazendo os cálculos não restará em valor a recolher. 

É o relatório.

Ema análise aos autos, verifica-se que o levantamento que deu suporte 
aos auto não considerou o valor dos fornecedores em aberto, juntado aos autos, 
bem como, não incluiu nas receitas o valor do capital integralizado no exercício de 
2005, pois o contribuinte efetuou a alteração contratual, com aumento de capital 
de R$ 60.000,00, em julho de 2005, perante a Secretaria da Fazenda, e quando 
da homologação da alteração contratual, o correto é que o Agente responsável 
verifique a capacidade financeira e a entrada do dinheiro no caixa da empresa, 
dessa forma, entendo que a homologação da alteração contratual está 
comprovando o aumento de capital da empresa.

Diante do exposto, e incluindo nos levantamentos de 2005 e 2006 os 
valores referentes aos fornecedores em aberto e no levantamento de 2005 o valor 
referente ao aumento de capital, resultará em caixa final a ser transferido para o 
levantamento de 2006 e refazendo os cálculos não restará valor a recolher, sendo 
o auto de infração nº 2008/000410 improcedente em relação aos valores de R$ 
2.290,24 (dois mil, duzentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) e R$ 
5.167,44 (cinco mil cento e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), 
referente os contextos 4.1 e 5.1. respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


