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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 085/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7939
PROCESSO No: 2010/6640/500658
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002075
RECORRENTE: BRASAMA COM E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS

LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.039.722-7
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

CONTA FORNECEDORES. TÍTULOS QUITADOS E NÃO BAIXADOS. 
PASSIVO FICTÍCIO – Prevalece a exigência tributária quando reconhecido a 
existência de títulos quitados e não baixados, restando caracterizada a omissão de 
saídas.

CONTA FORNECEDORES. TÍTULOS QUITADOS E NÃO BAIXADOS. 
FALTA DE EXCLUSÃO DO PASSIVO FICTÍCIO APURADO NO EXERCÍCIO 
ANTERIOR. DUPLICIDADE – Não prevalece a exigência tributária efetuada com 
duplicidade, em decorrência da não exclusão do passivo fictício apurado no 
exercício anterior.

RELATÓRIO

Versa o presente processo sobre autuação por constatação de passivo 
fictício na conta fornecedores nos exercícios de 2005,  2006, 2007 e 2008.

A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos 
apresentando impugnação, alegando que a auditora ao elaborar os levantamentos 
da conta fornecedores, considerou o saldo existente no balanço de cada exercício, 
não subtraindo do exercício seguinte os valores autuados anteriormente, 
caracterizando duplicidade de base de cálculo no auto de infração, apresenta 
inclusive, demonstrativo dos valores questionados.

A julgadora monocrática discorre que a conta fornecedores no momento 
do encerramento de cada exercício não pode ser cumulativo, pois deve representar 
as obrigações pagas ou a pagar ocorridas no exercício e que os saldo da conta 
fornecedores no final do exercício, constante no balanço patrimonial foram 
superiores aos saldos efetivamente comprovados através dos documentos 
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contábeis, caracterizando passivo fictício, conhece da impugnação apresentada, 
nega-lhe provimento e julga procedente o auto de infração.

Ciente da decisão de primeira instância, a autuada apresentou recurso 
voluntário tempestivo, reiterando suas alegações anteriores e afirmando que é uma 
questão matemática que não foi considerada no momento dos levantamentos e que 
até concorda com os valores lançados no exercícios de 2005 e parte de 2006. 
Admitindo inclusive, que espontaneamente antes da fiscalização, havia baixado nos 
exercícios seguintes, valores da conta fornecedores.

A Representação Fazendária, afirma que a recorrente faz algumas 
alegações sobre a técnica utilizada pela autoridade na elaboração do levantamento, 
mas não apresenta nenhuma prova capaz de ilidir o feito, recomenda a confirmação 
da decisão prolatada em primeira instancia para julgar procedente os campos 4 a 6 e 
reforma em relação ao campo 7.

VOTO

A presente lide se configura por autuação para recolhimento de ICMS
pela presunção da omissão de saídas de mercadorias, por manter na conta 
fornecedores duplicatas já pagas, caracterizando passivo fictício, cujo procedimento  
da autuante encontra amparo legal no art. 21, inciso I, alínea “c”, da Lei 1.287/2001 
que assim prevê:

Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário:

I – o fato de a escrituração indicar:
......................................................................................................

c – manutenção, no passivo, de obrigações já pagas ou inexistentes.
......................................................................................................

No presente caso, analisando os valores demonstrados no balanço  
patrimonial, em especial na conta fornecedores percebe-se a existência de saldos 
superiores aos apurados no levantamento próprio efetuado pela auditora autuante, a 
partir do exercício de 2005, vindo a se regularizar somente no exercício de 2008.

Assim, entendemos que os valores autuados a partir de 2005 devem ser 
subtraídos dos exercícios seguintes, evitando a duplicidade na base que serviu de 
cálculo para apuração da diferença constatada naqueles períodos.

Diante do exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial, voto 
pela reforma da decisão de primeira instância, refazendo os cálculos dos valores 
apurados a partir do ano de 2006, subtraindo os valores apurados em 2005, julgo
procedente em parte o auto de infração de nº 2010/002075.
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DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, 
dar-lhe provimento parcial, para reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração no 2010/002075 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 45.687,61 (quarenta e 
cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos) e R$ 2.111,14 
(dois mil, cento e onze reais e quatorze centavos), referente ao campo 4.11 e parte 
do campo 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais e absolver nos valores de 
R$ 45.687,61 (quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e 
um centavos), R$ 27.698,46 (vinte e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e
quarenta e seis centavos), R$ 813,50 (oitocentos e treze reais e cinquenta 
centavos), referente parte do campo 5.11 e os campos 6.11 e 7.11, respectivamente. 
O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 18 dias do mês de abril de 2011, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, ao 1o dia do mês de julho de 2.011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


