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ACÓRDÃO Nº: 71/2009
PROCESSO Nº: 2008/6820/500154          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7411
RECORRENTE: TANGARÁ COM. DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Conta Caixa. Constatação de Pagamentos não Contabilizados -
Há que ser julgado procedente o lançamento do crédito tributário apurado por 
meio de auditoria da Conta Caixa, não havendo nenhuma falha no trabalho fiscal 
que constatou pagamentos não contabilizados.     

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por 
imprecisão na determinação da matéria tributável, arguida pela Recorrente. No 
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
nº 2008/001270 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$538,14(quinhentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), mais 
acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker e Mário Coelho Parente. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 05 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa supra citada foi autuada a pagar ICMS, na importância de 
R$ 538,14 (quinhentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas e não escrituradas nos livros próprios, 
presumidas pela ocorrência de pagamentos não contabilizados, conforme 
constatado através do levantamento da conta caixa – reconstituição –
pagamentos não contabilizados, relativo ao período de 01.01 à 31.12.05.   

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 
15/07/2008, fls. 13 e 14 dos autos.

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda decorre de deixar de 
recolher ICMS sobre operações de saídas de mercadorias tributadas e não 
registradas no livro próprio, relativo ao ano de 2005. Que rejeita a preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa, visto que a descrição da infração constatada 
está efetivada no campo 4.1, do auto de infração. Diz sobre o levantamento da 
conta caixa – reconstituição, que consiste na verificação dos lançamentos 
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contábeis, verificando a regularidade da escrituração contábil, ficando constatada, 
no presente caso, a ocorrência de saldo credor de caixa e operações não 
contabilizadas. O somatório dessas operações, nas quais houve a inobservância 
da legislação tributária, encontradas durante o levantamento, representa o 
montante das vendas que devem ser objeto de tributação. Ante a alegação que 
não foram os documentos e cópias dos livros fiscais, estes pertencem e estão na 
posse do contribuinte. Que o art. 21 do CTE (Lei nº 1.287/2001), dispõe sobre o 
fato da escrituração indicar saldo credor de caixa, presumir-se fato gerador do 
imposto. Com essas considerações, entendo que ficou caracterizada a infração, 
julgo procedente para condenar ao pagamento do crédito tributário lançado.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde em preliminar, requer 
nulidade por cerceamento ao direito de defesa, por falta de identificação do sujeito 
passivo, pois, os fatos narrados não têm precisão e clareza que pudesse ter 
certeza em ter havido saídas de mercadorias tributadas e não escrituradas nos 
livros fiscais próprios, relativo ao período determinado. Sobre o mérito, fala sobre 
vários pagamentos de boletos bancários, onde cada operação correspondente a 
notas fiscais registradas na contabilidade, que são inexistentes os pagamentos 
não contabilizados e que o levantamento está equivocado. Requer a 
improcedência do auto de infração. 

A Representação Fazendária manifesta-se dizendo que parte do ilícito não 
está correta, recomendando a reforma parcial para julgar procedente em parte. 

O trabalho fiscal realizado encontra-se corretamente elaborado. Em que 
pese os argumentos da autuada, nenhum dos pagamentos apresentados no seu 
recurso voluntário encontra-se no levantamento fiscal embasador do 
procedimento.  

  
Com essas considerações, entendo que deve ser mantida a sentença 

prolatada em primeira instância.  

De todo exposto, voto para rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito 
de defesa, por imprecisão na determinação da matéria tributável, arguida pela 
Recorrente. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
nº 2008/001270 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$538,14(quinhentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), mais 
acréscimos legais.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
28 dias do mês de abril de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


