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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 087/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.923 
PROCESSO No: 2009/6040/503227
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2009/002031
RECORRENTE: CLIMAX KOMESTIK LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.068.351-3
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

OMISSÃO DE SAIDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. PASSIVO 
FICTÍCIO. DUPLICATAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE E NÃO 
CONSIDERADAS NO LEVANTAMENTO FISCAL – Exigível o crédito tributário com 
exclusão dos valores das duplicatas devidamente pagas e contabilizadas no 
exercício seguinte. 

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
177.281,23 (cento e setenta e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte três 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, relativo aos exercícios de 2007 e 2008, lançados nos contextos 4 e 5 
respectivamente, conforme constatado por meio do levantamento da conta 
fornecedores – analise de saldo, acusando um passivo fictício.

A autuada foi intimada e apresentou impugnação.

Em despacho de fls. 71, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem para manifestação do autor do procedimento e saneamento, sendo lavrado 
termo de aditamento de fls. 75/76, alterando os valores dos campos 4.8 para R$ 
193.803,28; campo 4.11 para R$ 32.946,55; campo 5.8 para o valor de R$ 
527.268,03 e campo 5.11 para o valor de R$ 89.635,56.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte se 
manifestou solicitando que se torne sem efeito o presente auto de infração.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo.

VOTO

O presente processo exige ICMS, referente a saída de mercadorias 
tributadas e não registradas em livro próprio, constatado por meio da conta 
fornecedores, uma vez que se detectou um passivo fictício.

Em análise aos autos e aos documentos juntados pelo contribuinte resta 
claro que razão em parte lhe assiste, pois no levantamento de análise de saldo 
credor da conta fornecedores não constam algumas duplicatas pagas no exercício
seguinte.

Para o exercício de 2007, campo 4, refazendo o levantamento e 
considerando os valores das duplicatas que venceram em 2008 e não foram 
incluídas no levantamento, verifica-se que não ocorreu omissão de saídas.

Fornecedor Valores em R$
Distribuidora Nebraska Ltda. 156.002,48
Flor de laranjeira Indústria e Comércio Ltda.   47.286,18
Total 203.288,66

Desta forma o valor não considerado pelo nobre auditor é superior ao 
encontrado pelo mesmo conforme se pode verificar em seu levantamento às fls. 77.

Da mesma forma para o exercício de 2008, campo 5, refeito o 
levantamento e considerando os pagamentos de duplicatas no exercício de 2009, 
concluiu-se que houve uma omissão de saídas no valor de R$138.539,04 e um 
imposto a ser recolhido no valor de R$ 23.551,63.

Fornecedor Valores em R$
Muriel do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda. 266.523,58
Aerovida Indústria e Comercio de Cosméticos Ltda.   11.875,43
Distribuidora Noviça de Cosméticos Ltda.   68.092,98
Suprema Sayonara Plásticos Reciclagens Ltda.,   42.237,00
Total 388.728,99

Para o exercício de 2008, conforme o levantamento de fls. 79, a 
autoridade fiscal encontrou um passivo fictício no valor de R$ 527.268,03 que após 
excluir o valor de R$ 388.728,99 restou um passivo fictício, ou seja, uma omissão de 
saídas de mercadorias tributadas no valor de R$ 138.539,04.

Desta forma voto pela procedência em parte do auto de infração.
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DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração no

2009/002031 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 23.551,63 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e 
sessenta e três centavos), referente parte do campo 5.11, mais acréscimos legais; e 
absolver dos valores de R$ 32.946,55 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta e seis 
reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 66.084,26 (sessenta e seis mil, oitenta e 
quatro reais e vinte e seis centavos), referentes ao campo 4.11 e parte do campo
5.11, respectivamente; sendo que os valores dos campos 4.11 e 5.11 foram 
alterados conforme Termo de Aditamento de fls. 75/76. Os Srs. Aldecimar 
Esperandio e Heverton Luiz de Siqueira Bueno fizeram sustentação oral pela 
Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal,
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 09 dias do mês de maio de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 08 dias do mês de julho de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Relator


