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ACÓRDÃO Nº : 285/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/502965
REEXAME NECESSÁRIO : 2.901
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : TOCANTINS DISTRIB. DE LIVROS E PAPÉIS LTDA
INSC. ESTADUAL : 29.066.445-4

EMENTA: Levantamento da Conta caixa. Multa Formal. Técnica de Autuação 
Inadequada. Empresa Com Atividade Comercial de Livros e Papéis – É inexigível o 
crédito tributário quando o levantamento não se adequa à apuração do ilícito 
denunciado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2009/001798 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 10.886,34 (dez mil, oitocentos e oitenta e seis 
reais e trinta e quatro centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães 
Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 10 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Elena Peres 
Pimentel.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$10.886,34 (dez mil, 
oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), pela falta e conseqüente 
registro nos livros fiscais próprios dos documentos fiscais correspondentes a cada 
operação, conforme demonstrado através do levantamento da conta caixa, onde 
constatou-se a existência do saldo credor, nos meses de março a agosto e 
novembro de 2005, caracterizando assim omissão de saídas.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando que no 
momento da impressão do livro razão um problema de software contábil causou 
vários erros na transmissão e validação de dados para o livro razão. Sendo que 
este, por não ser obrigatória a sua autenticação, foi impresso em momento posterior 
ao livro diário. Contudo, o livro diário e o respectivo balanço patrimonial da empresa, 
registrado em 24/04/2006 na Junta Comercial do Estado do Tocantins, apresentam 
os saldos e as movimentações reais da conta caixa do ano de 2005, sendo estes 
saldos e movimentações incompatíveis com os apresentados no livro razão. Ao final,
pede pela improcedência do auto de infração.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

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

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte manifestou-se, pedindo a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo que exige multa formal pela falta 
de registro de documentos fiscais, porém, na descrição do histórico o mesmo se 
refere à omissão de saídas, portanto, resta claro que o presente auto de infração é 
improcedente, uma vez que se trata de uma empresa distribuidora de livros e 
papéis, mercadorias estas que não estão sujeitas a cobrança do ICMS. Portanto, o 
levantamento da conta caixa destina-se a detectar omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, não aplicável ao presente caso.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração 2009/001798 e absolvo
o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 10.886,34 (dez mil, 
oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


