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ACÓRDÃO Nº:108/2009
PROCESSO Nº: 2008/6640/500539
REEXAME NECESSÁRIO: 2.501
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: VEIGA E CASTRO LTDA.

EMENTA: Saldo Credor de Caixa. Suprimentos não Comprovados - Não há que 
ser considerada omissão de saídas de mercadorias tributadas quando 
comprovadamente havia suporte de caixa para contabilização de pagamentos.  

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 do valor de R$3.349,99 (três mil, 
trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), parte do campo 
4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 de março de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
3.911,55 (Três mil, novecentos e onze reais e cinqüenta e cinco centavos), pelo 
fato da escrituração contábil indicar saldo credor de caixa, permitindo a presunção
de omissão de vendas de mercadorias tributadas, relativo ao exercício de 2005, 
conforme constatado por meio do levantamento da conta caixa- reconstituição.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, arguiu 
preliminar de nulidade referente a omissão do registro da nota fiscal nº. 613894, 
no importe de R$ 27.915,89, uma vez que não preenche os requisitos legais 
dispostos no artigo 35 da Lei 1.288/01. No mérito, diz que é fácil perceber que o 
levantamento fiscal em questão não demonstra, nem comprova a origem do saldo 
credor de caixa, isso significa dizer que o auto de infração é baseado em meras 
conjecturas. Alega, também, que o imposto suplementar foi fundamentado pelo 
caixa fiscal, utilizando das contas cheque pré-datado, pois não eram lançados no 
mês da emissão. Destaca que a apuração do saldo credor dar-se-ia de forma 
mais correta se feita dia a dia e não mês a mês como procedeu o autuante, fato 
este que excluiria de vez a hipótese de saldo credor de caixa e que o 
procedimento do autuante lhe foi prejudicial, quanto à nota fiscal nº. 613894, 
emitida em 29/07/2005, informa estar a mesma escriturada no livro razão, folha 
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264, que foi lançada como pagamento de duplicata nº. 608100512, da General 
Motors, no valor de R$ 27.915,89.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 90,29, com a 
penalidade prevista no artigo 48, inciso III, alínea “a” da Lei 1.287/01, acrescido 
de atualização monetária. E absolveu o sujeito passivo no valor de R$ 3.349,99.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho o chefe do CAT, considerando que a parte absolvida tem 
valor superior a R$ 1.000,00, que observando o § único da Lei 1.288/01, está 
sujeito a duplo grau de jurisdição, determina o prosseguimento do feito tão 
somente em relação à parte absolvida de R$ 3.349,99.

Analisado e discutido o presente processo que trata de saldo credor de 
caixa por suprimentos não comprovados.

Conforme se visualiza nos autos, os documentos juntados pelo contribuinte 
restam claro que não houve a omissão de vendas a qual se refere a autoridade 
fiscal, pois as cópias do razão consolidado comprova a escrituração da duplicata 
608100512, paga à General Motors, e, que no dia do referido pagamento havia 
caixa suficiente para suportar tal pagamento, portanto, vejo ter agido 
corretamente a julgadora de primeira instância ao fazer as exclusões e julgar 
improcedente o valor a que se refere tal pagamento.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, na parte que absolveu o sujeito passivo do valor de 
R$3.349,99 (três mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove 
centavos), parte do campo 4.11.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2008/001395

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


