
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 2 AI 2008/001767

ACÓRDÃO Nº:284/2009
PROCESSO: 2008/6040/502756      
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.499
RECORRENTE: MANARA COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Saldos Credores - Lícita a exigência de 
ICMS, via auto de infração, quando a conta caixa apresenta saldo credor.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº2008/001767 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$821,24 (oitocentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), 
referente o campo 4.11, 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 13 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 1.333,07 
(Hum mil, trezentos e trinta e três reais e sete centavos), incidente sobre omissão de 
receitas, decorrente de saldo credor de caixa, constatado por meio do levantamento 
da conta caixa, relativo ao período de janeiro a maio de 2008.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação, alegando que o 
levantamento da conta caixa saldo credor, com referencia ao dia 31/01/2008 que 
apresentou um saldo credor de R$ 154,87, foi uma anteposição de lançamento, 
sendo que no final do dia fechou com saldo credor de R$ 595,13 e que os demais 
saldos credores a que se referem os outros dias, os mesmos aconteceram em 
decorrência de um lançamento equivocado na conta caixa no dia 29/02/2008 de R$ 
5.000,00, conforme demonstrado no livro razão e que o referido lançamento foi 
devidamente corrigido, no dia de sua origem.

Em sentença de folhas 35/37, a julgadora de primeira instância julgou o auto 
de infração procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 821,24, acrescido das cominações legais e 
absolvendo no valor de R$ 511,83.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, onde diz que: no primeiro lançamento realizado o 
departamento contábil inverteu a natureza do lançamento, creditando na conta caixa 
o valor de R$ 5.000,00, sendo que o correto seria debitar, pois se trata de operação 
de suprimento de caixa e que ficou claramente provado, pelos fatos e documentos, 
que o contribuinte procedeu a um registro contábil equivocado, que foi devidamente 
corrigido e estornado em seu tempo, portanto, é totalmente equivocado e precipitado 
afirmar que o contribuinte cometeu um delito, em especial no tocante a omissão de 
receitas.

A Representação Fazendária, em sua manifestação de folhas 45/46, 
recomendou a manutenção da sentença de primeira instância.

Analisando os autos, ficou constatado que o contribuinte manteve saldo 
credor de caixa, fato este que indica que houveram pagamentos efetuados com 
recursos oriundos de receitas não contabilizadas e o conseqüente não pagamento 
do imposto sobres estes valores.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº2008/001767 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$821,24 (oitocentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), 
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


