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RELATÓRIO 
 
 
                   O contribuinte fo
referente a  saídas de mercadorias tributadas não registradas no livro fiscal próprio, 
na  importância de R$ 47.981,05 (quarenta e sete mil, novecentos e   oitenta e um 
reais e cinco centavos), constatado p
Fornecedores – Análise  do Saldo, em anexo.  
   
     A autuada foi intimada por 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 126/127), alegando que 
Fiscal procedeu alguns 
exercício de 2006, a importância de R$ 559.384,70 e o saldo do caixa em 
31.12.2006, era de R$ 1.270.858,44. E por esta razão não justifica a Auditora dizer 
que a empresa possui saldo fictício na conta
282.241,47. Entende que não houve infração por parte da empresa,
cumpridora das leis vigentes, mantendo em dia todas as suas obrigações fiscais. 
                                     

       A julgadora de primeira instânc
da impugnação apresentada, nega
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

CONTA FORNECEDORES. TÍTULOS PAGOS E NÃO 
ILIZADOS. PASSIVO FICTÍCIO – A existência de títulos quitados e não 

na contabilidade pela autuada, caracteriza omissão de saídas
 

O contribuinte foi autuado no campo 4, por deixar de recolher ICMS 
referente a  saídas de mercadorias tributadas não registradas no livro fiscal próprio, 
na  importância de R$ 47.981,05 (quarenta e sete mil, novecentos e   oitenta e um 
reais e cinco centavos), constatado por meio do Levantamento da Conta 

Análise  do Saldo, em anexo.   

A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 126/127), alegando que 
Fiscal procedeu alguns equívocos, pois a empresa possuía em caixa no início do 
exercício de 2006, a importância de R$ 559.384,70 e o saldo do caixa em 
31.12.2006, era de R$ 1.270.858,44. E por esta razão não justifica a Auditora dizer 
que a empresa possui saldo fictício na conta fornecedores no valor de R$ 
282.241,47. Entende que não houve infração por parte da empresa,

das leis vigentes, mantendo em dia todas as suas obrigações fiscais. 

de primeira instância em sentença às fls. 256/258, 
resentada, nega-lhe provimento e julga procedente 
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or meio do Levantamento da Conta 

via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 126/127), alegando que a Auditora 

pois a empresa possuía em caixa no início do 
exercício de 2006, a importância de R$ 559.384,70 e o saldo do caixa em 
31.12.2006, era de R$ 1.270.858,44. E por esta razão não justifica a Auditora dizer 

fornecedores no valor de R$ 
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das leis vigentes, mantendo em dia todas as suas obrigações fiscais.  

em sentença às fls. 256/258, conhece 
procedente o auto de 
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infração, por entender que os saldos inicial e final da conta caixa são distintos dos 
saldos da conta fornecedores, sobre a qual foi elaborado o levantamento, onde 
apurou-se  passivo fictício no valor autuado. 

   
       Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a autuada apresenta 

recurso voluntário de fls. 261/262 a este Conselho, reiterando as alegações em sede 
de impugnação. 

. 
       A Representação Fazendária, em manifestação às fls. 365/366, em 

resumo afirma que a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou inexistentes 
deve-se, salvo prova em contrário, à ausência de lastro real de caixa em função de 
anterior e presumível omissão de saídas de mercadorias tributadas, e desta forma, 
pede que seja mantida a decisão singular.  

 
       É o Relatório.  

  
 

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, cujo procedimento da autuante encontra amparo 
legal no artigo 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, ao analisar as cópias das notas fiscais de entradas 

acostadas aos autos, percebe-se claramente que a empresa autuada efetuou 
compras a prazo, contabilizando-as a crédito da conta fornecedores, conforme 
demonstra  seu livro razão. Ao comparar os saldos nesta conta, o fisco constatou a 
existência de títulos ou duplicatas pagas não baixadas na contabilidade, gerando o 
que na pratica chamamos de passivo fictício, ou seja, a existência de obrigações 
pagas e não contabilizadas, conforme demonstra o levantamento realizado.  

 
Em sua defesa, a autuada alega que não cometeu a infração a ela 

imputada, haja vista que naquela oportunidade possuía saldo suficiente em caixa e 
que a autuante cometeu equívoco em seu trabalho. 

 
O levantamento do saldo da conta fornecedores e as provas carreadas 

aos autos, demonstram com evidência a existência de valores em aberto na conta 
fornecedores, oriundo da não contabilização de diversos títulos já pagos, não 
deixando margem a dúvidas quanto a diferença apurada. 
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Por outro lado, a autuada ao se defender, alega que houve equívoco do 

fisco, porém, em nenhum momento apontou onde estão tais erros, apenas alega 
possuir saldo em caixa suficiente para  quitar os títulos, mas, não traz a tona, os 
motivos pelos  quais deixou de contabilizar os pagamentos e a consequente baixa 
dos títulos na contabilidade.   

 
Neste contexto, a autuada ao manter em aberto na conta fornecedores 

títulos já pagos, incorreu em erro presumível de omissão de saídas de mercadorias, 
conforme previsto na Legislação do Estado do Tocantins, anteriormente citada. 

 
Portanto, analisados os presentes autos, visto que o sujeito passivo não 

apresentou nenhuma prova capaz de desconstituir a ação fiscal, ou que viesse a 
modificar o feito, entendo que está correta a exigência do crédito tributário lançado 
no campo 4, do presente auto de infração. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, nego-lhe provimento 

e voto confirmando a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração de no 2011/001740, mais acréscimos legais. 

 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuinte 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 nº 
2011/001740 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 47.981,05 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e cinco 
centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O Representante 
Fazendário Rui José Diel 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 07 dias do mês de novembro de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos dias 07do mês de dezembro de 2012. 
 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Presidente em Exercício 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro  


