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ACÓRDÃO Nº:238/2009
PROCESSO: 2008/6670/500409
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7598
RECORRENTE: I. A. TOMÉ - ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS - Levantamento Conta Caixa. Saída de Mercadorias Tributadas Não 
Registradas no Livro Próprio – Há que prevalecer o lançamento que reclama 
omissão de imposto diante da inexistência de provas que possam ilidir o feito. 

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu: no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente ao auto de infração nº 2008/001195 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário valor de R$.219,40 
(duzentos e dezenove reais e quarenta centavos), mais acréscimos legais. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 23 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$.219,40 
(duzentos e dezenove reais e quarenta centavos), referente a saída de mercadorias 
tributadas, não registradas nos livros próprios, relativo ao exercício de 2004, 
constatado por meio do levantamento da conta caixa.

Intimado por AR o contribuinte não se manifestou, sendo lavrado Termo de 
Revelia.

O julgador de primeira instância, face à revelia, julgou procedente o auto de 
infração nº 2008/001195, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário valor de R$.219,40 (duzentos e dezenove reais e quarenta centavos), mais 
acréscimos legais

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso 
voluntário intempestivo; alegando que ocorreu a nulidade do auto de infração, uma 
vez que o mesmo fora praticado com cerceamento ao direito de defesa, pois o ato 
de medição das mercadorias e conferência dos livros foi praticado unilateralmente, e 
que trabalha no ramo de confecções, e que jamais omitiu o recolhimento do ICMS 
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ou não procedeu ao registro de aquisições de mercadorias tributadas em livros 
fiscais próprios, requerendo pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária recomendou pela confirmação da sentença de 
primeira instância, que julgou procedente o Auto de Infração.

Diante do exposto, no mérito, considerando que o sujeito passivo não 
conseguiu trazer para os autos qualquer prova que pudesse ilidir o feito, conheço do 
recurso, nego-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº 2008/001195, e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário reclamado na inicial no valor de R$.219,40 
(duzentos e dezenove reais e quarenta centavos), mais acréscimos legais.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


