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ACÓRDÃO Nº: 300/2008
PROCESSO Nº : 2005/7090/500007          
REEXAME NECESSÁRIO: 1504
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: ALMAS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

EMENTA: ICMS. Exigência tributária, referente omissão de saídas de 
mercadorias apuradas em conta do movimento financeiro. Imputação afastada 
pelo contribuinte. Não consideração do saldo inicial de caixa e capital social e dos 
fornecedores em aberto. Lançamento improcedente.  

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 absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos 
valores de R$1.234,96 (um mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis 
centavos) e R$2.240,24 (dois mil, duzentos e quarenta reais e vinte e quatro 
centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel 
e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 05 de maio de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada, a recolher ICMS, nos contextos seguintes:
Contexto 4: a importância de R$1.234,96 (um mil, duzentos e trinta e quatro reais 
e noventa e seis centavos), constatado através do levantamento financeiro, 
relativo ao período de 14.04 à 31.12.2003.   
Contexto 5: a importância de R$2.240,24 (dois mil, duzentos e quarenta reais e 
vinte e quatro centavos), constatado através do levantamento financeiro, relativo 
ao período de 01.01 à 31.12.2004.   

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que improcede o auto de 
infração, por se achar despido de fundamentação legal. Pois, foi utilizado um 
procedimento falho, incompleto, comprometendo seu resultado final. Quanto a 1ª 
infração, diz que foi iniciado suas atividades integralizado R$20.000,00 em moeda 
corrente do País, que este valor tem que ser o saldo inicial de caixa.  Que não foi 
lançado os valores de fornecedores em aberto, em 31/12/2003, pois adquire 
mercadorias a prazo e que o saldo naquela oportunidade era de R$682,26. Que 
fazendo tal operação, tem uma sobra de caixa final de R$13.417,80. Quanto a 2ª 
infração, que transferindo o saldo de caixa final do ano anterior para este
exercício, acrescido dos fornecedores em aberto, na importância de R$4.921,49, 
chega-se a um caixa final de R$5.161,43. Requer ao final o arquivamento do feito.
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Sentença foi lavrada, onde que a demanda decorre de lançamento por 
omissão de ICMS relativo aos exercícios de 2003 à 2004, face a saídas de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, através do levantamento 
financeiro. Que a defesa trouxe juntamente com suas argumentações provas 
capazes de ilidir o feito fiscal, pois demonstrou o seu direito. Que ficou 
evidenciado que tanto no exercício de 2003 e 2004, não trouxe os saldos de caixa 
inicial, valores esses imprescindíveis. Pois, no ano de 2003, foi ano inicial da 
empresa, deixando de registrar o capital registrado, no contrato social, bem como 
não observou os fornecedores em aberto. Constatado os erros cometidos, 
entende que o procedimento ficou totalmente comprometido. Face a isso, julga 
improcedente o feito.

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença 
prolatada em primeira instância, pela improcedência do auto de infração.

O contribuinte manifesta onde requer o julgamento conforme parecer da 
REFAZ, pela improcedência do feito. 

Os argumentos do contribuinte são provas capazes de ilidir o procedimento 
como um todo, pois os levantamentos efetuados, não trouxeram os saldos iniciais 
de caixa, não foi acrescido o valor do capital social – inicial, e não foram 
considerados os fornecedores em aberto, pois a empresa faz uso desse tipo de 
transação comercial. Fatos esses que comprometem todo o procedimento 
efetuado. 

Com essas considerações, entendo que o procedimento é totalmente 
improcedente não devendo ser considerado, e a absolvição é uma forma de fazer 
justiça. 

De todo exposto e no mérito, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, na parte que absolveu o sujeito passivo da imputação que 
lhe faz nos valores de R$1.234,96 (um mil, duzentos e trinta e quatro reais e 
noventa e seis centavos) e R$2.240,24 (dois mil, duzentos e quarenta reais e 
vinte e quatro centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
02 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


