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ACÓRDÃO Nº:292/2009
PROCESSO: 2008/6040/503286         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.529
RECORRENTE: TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Saldo Credor de Caixa. Equivoco ao Somar os Diversos Saldos Credores 
de Caixa - Não há que prevalecer na totalidade o auto de infração que soma todos 
os saldos credores da conta 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento parcial para, reformando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº 
2008/001202 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$301,39 (trezentos e um reais e trinta e nove centavos), R$244,57 
(duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), R$332,14 
(trezentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), R$387,07 (trezentos e oitenta e 
sete reais e sete centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente os valores de R$307,29 (trezentos e sete reais e 
vinte e nove centavos), R$2.879,95 (dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e 
noventa e cinco centavos), R$1.667,93 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e 
noventa e três centavos), e R$1.244,01 (um mil, duzentos e quarenta e quatro reais 
e um centavo), referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente. 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 13 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
7.364,35 (Sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), 
incidente sobre omissão de receitas decorrente de saldo credor de caixa, contatado 
por meio do levantamento da conta caixa, relativo aos exercícios de 2003; 2004; 
2005 e 2006, lançados nos contextos 4 a 7 respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2008/002102

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, não arguiu preliminar, no 
mérito, diz que não houve saldo credor de caixa, portanto, não houve a 
comprovação da existência do fato gerador, pelo fato de que o caixa é uma 
seqüência de outro, não podendo ser tributado duas vezes; que o auditor tomou 
como base um dia esporadicamente e que se considerasse a seqüência de 
resultados somados não implicaria em saldo credor de caixa, portanto, a argüição do 
fiscal de que houve saldo credor de caixa, o mesmo não comprovou a falta de 
registro de operação financeira, limitando-se a exarar o auto sem argüir de que 
forma, sendo que os dias apontados como caixa negativo foram apenas erros de 
seqüência de lançamentos devido à automação do sistema. Ao final pede a total 
improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, considerando a 
existência de saldos credores de caixa recomendou a reforma da sentença de 
primeira instância e julgar o auto de infração procedente em parte.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que ao lavrar o 
auto de infração o autor do procedimento extrai do livro razão o saldo credor de 
caixa em vários momentos nos exercícios fiscalizados e procede a somatória dos 
referidos saldos credores, fato este que não é o mais correto uma vez que ao se 
corrigir o maior saldo credor os valores menores automaticamente desaparecem. 

Portanto, entendo que não devem prevalecer os valores da exigência 
conforme lançados na inicial.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração de nº 2008/001202 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$301,39 (trezentos e um reais e trinta e nove 
centavos), R$244,57 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete 
centavos), R$332,14 (trezentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), R$387,07 
(trezentos e oitenta e sete reais e sete centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$307,29 
(trezentos e sete reais e vinte e nove centavos), R$2.879,95 (dois mil, oitocentos e 
setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), R$1.667,93 (um mil, seiscentos e 
sessenta e sete reais e noventa e três centavos), e R$1.244,01 (um mil, duzentos e 
quarenta e quatro reais e um centavo), referente os campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


