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ACÓRDÃO No 046/2016 
PROCESSO No: 2011/6640/510081 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002719 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.196 
REQUERENTE: CAMPELO PINHEIRO & CIA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.023-8 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
REFERENTE À 2006 CONSTITUIDO SOMENTE EM 2012. Extingue-se pela 
decadência o crédito tributário formalizado após o decurso do prazo quinquenal do 
direito de a Fazenda Pública em constituí-lo, consoante o inciso I, do art. 173, do CTN. 
 
                  ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROCEDENTE. É legítima a pretensão 
da Fazenda Pública formulada com base em análise da Conta Fornecedores em que 
se apurou a existência de passivo fictício, fato que autoriza a presunção de ocorrência 
de saídas de mercadorias tributadas. 
 
                  ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NULIDADE. Gera nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa o crédito tributário desamparado do levantamento 
em que se funda. 
 
 
RELATÓRIO  
 
 

A Fazenda Pública Estadual constitui o crédito tributário à partir do auto de 
infração nº 2011/002719 para reclamar do sujeito passivo acima qualificado o ICMS 
por omissão de saída de mercadorias tributadas em decorrência da constatação de 
passivo fictício nos exercícios de 2006, 2007,  2008 e, 2009, no valor total de R$ 
246.907,74. 

 
Anexaram-se aos autos o levantamento da Conta Fornecedores, cópias dos 

balanços patrimoniais e dos livros registros de inventários (fls.04/97). 
  
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração, via postal, conforme AR. 

às fls. 100 e, tempestivamente, apresentou impugnação com as seguintes alegações: 
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“Que os levantamentos estão tecnicamente incorretos; que os documentos 
fiscais juntados pela autuante referem-se ao balancete e ao levantamento da conta 
fornecedores; que a pretensão fiscal reveste-se de mera presunção, desprovida de 
segurança”. 

 
Fez juntada de procuração e alteração contratual (fls. 1.645/1.653).  
 
Os autos foram devolvidos à autuante que fez juntada de extratos, notas 

fiscais e títulos de pagamento, refez os levantamento basilares e lavrou Termo de 
Aditamento às fls. 2.221/2.224 retificando os contextos dos campos 4.1 à 7.1, as bases 
de cálculo informadas nos campos 4.8 à 7.8, os valores originários lançados nos 
campos 4.11 à 7.11 e as infrações tipificadas nos campos 4.13 à 7.13 do auto de 
infração. 

 
O sujeito passivo foi intimado do aditamento por via postal, mas não se 

manifestou. 
 
Sobreveio o julgamento da primeira instância em que o julgador sustenta 

como segue: 
 
“A impugnante alega a existência de erros nos levantamentos, mas não 

especificou quais seriam. Ainda assim, a autora do procedimento refez os 
levantamentos e lavrou Termo de Aditamento reduzindo o valor inicial, sobre o qual a 
autuada não se manifestou. Foram juntadas as notas fiscais e os títulos de 
pagamentos efetuados. A presunção da ocorrência do fato gerador deve ser 
contraditada com documentos que corroborem suas alegações. Contudo, nenhum 
documento foi anexado pela impugnante, o que contraria o disposto no art. 45, inciso I, 
da Lei nº 1.288/01”. 

 
Colacionou O Acórdão do COCRE nº 159/2012 para assentar sua decisão 

pela procedência do auto de infração nº 2011/002719 e condenar o sujeito passivo aos 
valores tal como lançados no Termo de Aditamento de fls. 2.221/2.224. 

  
Ciente da decisão, conforme intimação postal de fls. 2.240, o sujeito passivo 

comparece tempestivamente com recurso voluntário em que alega o que segue: 
 
“A forma utilizada para determinar a base de cálculo não condiz com o que 

determina a boa técnica de auditoria, tendo em vista que os direitos e obrigações têm 
o saldo final do exercício transportado para o exercício seguinte. Portanto, caso tenha 
ocorrido o suposto passivo fictício, o valor encontrado em um exercício deverá ser 
subtraído dos exercícios seguintes, fato que não se vislumbra nos levantamentos em 
tela. Caso não seja o procedimento acima aplicado haverá uma sobreposição de 
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exigência de tributo, ou seja, um “bis in idem”. Que houve em 2008 o equivocado 
registro de um empréstimo no valor de R$ 700.000,00 na conta fornecedores, cujo 
estorno só foi feito em 2010. Que tal equívoco contábil traduziu-se em saldo credor de 
fornecedores que não reflete a realidade dos fatos. Que o auto de infração em questão 
é originário de auto anterior julgado nulo por vício formal sendo que a autoridade 
procedeu corrigindo não só os motivos que  ensejaram a nulidade mas, modicando e 
inovando. Que o inciso II do art. 173 disciplina que o direito de a Fazenda Pública 
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da data em que se 
tornar definitiva a decisão que houver anulado, for vício formal, o lançamento 
anteriormente efetuado. Que tal condição está limitada à anulação de lançamento 
anterior, tão somente, por vício formal. 

 
Em manifestação de fls. 2.257/2.259 o Representante Fazendário solicitou a 

juntada de documentos diversos no sentido de dirimir dúvidas suscitadas pela defesa. 
 
A autora do procedimento atendeu o solicitado, em parte, e disse em 

manifestação de fls. 2.425 da impossibilidade de juntar cópias dos livros Razão e 
Diário, em vista do volume que exigiria fossem descolados para tirar cópias. Também 
não obteve o contrato de Mútuo de empréstimo contraído junto à empresa Campelo e 
Silva Ltda. 

 
Em parecer conclusivo de fls. 2.428/2.438 a Representação Fazendária 

recomenda pela extinção do crédito tributário do campo 4.11 por decadência e pela 
procedência dos demais campos a fim de que o sujeito passivo seja condenado ao 
pagamento dos valores tal como lançados no Termo de Aditamento de fls. 
2.221/2.224. 

 
É o relatório. 

 
 

VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos os autos. Em quatro contextos a Fazenda 
Pública reclama ICMS por presunção de saídas de mercadorias tributadas com base 
em levantamentos fiscais de ordem presuntiva, quais sejam, da Conta Fornecedores. 

 
Tem-se nos autos os levantamentos da Conta Fornecedores, cópias de 

duplicatas pagas, notas fiscais de aquisição de mercadorias, cópias dos balanços 
patrimoniais e dos livros registros de inventários como basilares da reclamação. 

 
Campo 4: 
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Trata-se de reclamação que tem por base o exercício de 2006. Consoante 

regra insculpida no art. 35, da lei 1.288/01, considera-se formalizado o auto de infração 
na data da ciência dada ao sujeito passivo contendo a intimação para o pagamento ou 
impugnação da exigência. In casu, esta deu-se em 03-01-12 (AR à fls. 100), quando já 
havia caducado o prazo quinquenal do direito de a Fazenda Pública de constituir o 
crédito tributário, conforme dispõe o inciso I, do art. 173, do CTN. O último dia hábil 
para que se efetivasse respectivo lançamento era o dia 31-12-11. Portanto, extinto o 
crédito tributário por decadência.  

 
Campos 5 e 6. 
 
O que é passivo fictício em dado momento? 
 

                 O fisco demonstrou obrigações baixadas nos exercícios seguintes em valor 
ligeiramente inferior ao saldo de balanço de obrigações contraídas nos exercícios 
analisados (passivo fictício). Juntou os levantamentos da conta fornecedores, cópias 
do Balanço Patrimonial e, cópias das notas fiscais correspondentes às faturas pagas e 
vincendas.  
 

      A ciência contábil funda-se no método das Partidas Dobradas: Para cada 
débito em uma ou mais contas deve corresponder um crédito em uma ou mais contas, 
de tal forma que o total debitado seja igual ao total creditado, ou seja, para todo débito 
há o crédito em valor correspondente e vice-versa.  

 
Imbricados, suprimentos ilegais e passivo fictício, são, respectivamente, 

espécie e gênero. Suprimentos Diretos e Indiretos. Ou seja, o passivo quando não é 
baixado via caixa escritural configura suprimento indireto de caixa. Se deixa de sacá-lo 
para acionar o caixa 2. Seu oposto é o passivo oculto em que se deixa de 
constituir/escriturar uma obrigação (campo 7).  
 

      Resumindo, 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. 

 
      Em última análise, ainda que haja saldo escritural de caixa que pudesse 

comportar o enfrentamento da obrigação não baixada, o passivo fictício tem por valia 
assegurar saldo de caixa de modo que saídas possam ser omitidas sem que o caixa 
estoure.  

 
      Daí que, uma forma de suprimento ilegal de caixa é a proporção de 

pagamentos efetuados e não baixados em determinada data ou exercício.  
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A lei 1.287/01 textualiza: 

Seção IX - Do Fato Gerador Presumido 

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

I – o fato de a escrituração indicar: 

(...); 

c) manutenção, no passivo, de obrigações já pagas ou inexistentes; 

 
Em obediência ao princípio contábil da Continuidade os saldos contábeis 

das contas de resultado são contínuos/cumulativos e se movimentam, para mais ou 
para menos, conforme os fatos econômicos. Por essa razão os saldos menores estão 
contidos nos maiores. Somente os imediatamente sucessivos (para a frente). 

 
As exigências dos campos 6 e 7 referem-se a exercícios subsequentes, 

sendo que o valor do campo 6.11 (de 2008) é superior ao do campo 5.11 (2007). Logo, 
o primeiro (5.11) está contido no segundo (6.11) e, por isso, fizemos o seu abatimento 
do segundo, o que na prática faz com que deixa de existir. 

 
Ou seja, embora confirmada procedente a exigência do campo 5.11 seu 

valor foi deduzido da exigência do campo 6.11, reduzindo seu valor de R$ 138.915,95 
para R$ 93.016,88. 

 
Campo 7 : 
 
Seu valor original foi alterado mediante Termo de Aditamento às 

fls.2.223/2.224 após novo levantamento, cujas cópias estão incompletas de fls. 
2.206/2.215. A sequência é salteada, faltando páginas 6 à 10 (cinco folhas). 

 
Com isso, não se tem a devida precisão na quantificação da exigência, o 

que gera cerceamento à defesa e contraria o disposto no art. 35, inciso IV, da lei 
1.288/01. Vejamos: 

 
       Art. 35. O Auto de Infração: 
  
       (...); 
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IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e os 
documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
  
CAPÍTULO VI DAS NULIDADES 
  
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
  
 (...); 
  
II – com cerceamento de defesa; 
 

Pelas razões expostas pugno pela extinção da exigência do campo 4.11 
(decadência), pela confirmação dos lançamentos encartados nos campos 5.11 e 6.11 
e, pela nulidade por cerceamento de defesa em relação ao campo 7.11, tudo conforme 
feito constar na Certidão de Julgamento de fls.2.444/2.445. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, por maioria, acolher a preliminar de nulidade da reclamação 
tributária referente ao campo 7.11 por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo 
relator e rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito, arguida pelo sujeito passivo.  

 
No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe 

provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente 
em parte as reclamações tributárias constante do auto de infração no 2011/002719 
para:  

 
a) Absolver o sujeito passivo da imputação no valor de R$ 40.761,58 

(quarenta mil, setecentos e sessenta e um reais e cinqüenta e oito centavos), referente 
ao campo 4.11; 

 
b) Condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 

valores R$ 45.899,07 (quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e sete 
centavos) e R$ 93.016,88 (noventa e três mil, dezesseis reais e oitenta e oito 
centavos), referente aos campos 5.11 e 6.11, respectivamente, mais os acréscimos 
legais.  
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Os Senhores Adriano Guinzelli e Heverton Luiz de Siqueira Bueno fizeram 
sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João 
Alberto Barbosa Dias, José Wagner Pio de Santana e Guilherme Trindade Meira 
Costa. Presidiu a sessão de julgamento aos dezenove dias do mês de abril de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
 
 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezesseis dias do mês de maio de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 

 

 
 

 
 
 
                                                  
 
 
 
 


