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ACORDÃO No                              235/2017 
PROCESSO No                             2013/6250/500260 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº              2013/002022 
INTERESSADO:                           GIGLIOS SUPERMERCADO LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No         29.399.993-7 
RECORRENTE:                            FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. CONTA FORNECEDOR. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO DE 
OMISSÃO DE SAÍDA. NULIDADE – É nula a reclamação tributária por erro na 
infração e cerceamento a defesa nos termos do art. 28, inciso II e IV, da Lei 
1.288/2001. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A empresa, Giglios Supermercado Ltda, foi autuada por meio de 
Lançamento de Oficio neste Auto de Infração, nas Reclamações Tributárias de ICMS 
normal, em campo 4.11 - Valor originário de R$ 81.110,80, campo 5.11 - Valor 
originário de R$ 10.352,74, em campo 6.11 - Valor originário de R$ 23.408,03, para 
os exercícios de 2010, 2011, 2012. 

 
Trás descrição da infração ao ICMS nos contextos 4.1, 5.1, 6.1, em 

síntese, Que, o Sujeito Passivo deverá recolher o ICMS Normal, referente a omissão 
dos registros nos livros próprios, das saídas de mercadorias tributadas, sem a 
respectiva emissão de notas fiscais, conforme foi constatado por meio do 
Levantamento da conta Fornecedores, cópia anexo. Dos exercícios de 2010, 2011, 
2012. 

 
Tipificou a Infração em campo 4.13 a 6.13, a que se Leia: Art. 44, inciso II, 

Lei 1.287/01, C/C Art. 44, inciso III da Lei 1.287/01, onde postula:  
 

Art. 44 . São obrigações do contribuinte e do responsável; 
...................... 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos 
prazos legais, as operações ou prestações que realizar, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído; 
 
Art. 44 . São obrigações do contribuinte e do responsável;  
........................ 
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III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente 
a cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive 
sujeita ao regime de substituição tributária, ainda que 
dispensada a escrituração;  
 

Trás como Penalidade sugerida no art. 48, inciso III, alínea “a” da Lei 
1.287/01, (Redação dada pela Lei 2.253/2009), a saber: 

 
Art. 48.  A multa prevista no inciso I do artigo anterior será 
aplicada na forma a seguir: 
[.......] 
 
III – 100%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer 
da: 
 
a)  Omissão de registro, ou registro a menor, de operações 
ou prestações de saídas, no livro próprio; 
 

O Autuante juntou aos autos, cópia de Procuração, cópias dos 
Levantamentos da Conta Fornecedores – Análise do Saldo, em Demonstrativos do 
Saldo Credor comprovado, cópia de Livro Contábil Diário. Dos exercícios 2010, 
2011, 2012, Acostados as fls. 05 a 33 dos autos. 

 
O sujeito passivo é intimado do auto de infração, via direta, fls. 04. E 

comparece tempestivamente, através de seu causídico em procuração ás fls. 41, 54, 
81, a pleitear defesa com impugnação a este auto de infração, nos fatos e razões a 
que alega e argumenta, para cada um dos contextos-campos do auto de infração, a 
que descreve cada contexto e a infração, na apresentação de igual teor de defesa; a 
cada campo, alternando mês e valores para cada exercício. 

 
Não há arguição em preliminar; 
 
Entretanto, como apresenta suas defesas a cada contexto e 

exercício, faz e observa para o auto de infração, ora guerreado, que o fisco trás 
como base o levantamento da conta fornecedor, campo 4.3; e na sequência nos 
campos 5.3 – levantamento de origem, do exercício de 2011, e campo 6.3 – 
levantamento de origem, do exercício de 2012, o levantamento é do ICMS. E nos 
resultados deste formulário 246 – levantamento básico do ICMS, nos itens 22 a 27, 
depreende-se que o contribuinte honrou todos os seus compromissos perante o 
fisco, sido chancelado a homologação com o próprio auditor autuante. 

 
De mérito, em síntese das alegações e argumentos, sem prejuízo ao 

texto original, discorre da autuação para cada contexto na alegação de que, o 
agente do fisco forma o seu raciocínio ao analisar as contas fornecedoras em um 
“raciocínio simplista” essa análise equivocada do fisco ao utilizar esses dados do 
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livro contábil diário no levantamento da conta fornecedores, na “analise do saldo 
credor”, para considerar o ilícito tributário, não levou em conta vários elementos. 
Que, o passivo fictício encontrado no final do exercício, a auditoria não levou em 
conta o saldo de fornecedores de exercício anterior, demonstra que, foi descartado 
as compras fracionadas em mês a mês, não considerado as compras a prazo, e que 
a empresa tinha caixa para suportar o financiamento, excluindo a necessidade de 
um passivo fictício. Que é do conhecimento público, as empresas utilizarem de 
capital de terceiro para financiar sua operacionalidade e que não há possibilidade de 
análise de uma empresa sem confrontar dois exercícios. 

 
Que a penalidade aplicada fere o princípio da vedação ao confisco. 
 
Pede o impugnante pela insubsistência do auto de infração, o 

considerando no mérito ser pela improcedência, por erro no levantamento da conta 
fornecedor. 

Encaminhado o processo para o julgador singular. Este entende 
proceder com o saneamento do processo, nos argumentos levantados para os 
campos 5.2, 5.3 e 6.2, 6.3 e reveja os contextos e infrações através de termo aditivo, 
devolvendo ao autuante, para atender no solicitado. 

 
O autuante em cumprimento ao despacho do julgador faz as 

correções e emite termo de aditamento, fls. 99/100, na alteração da informação de 
campos 5.2 a 5.3, e 6.2 a 6.3 do auto de infração. 

 
O sujeito passivo é notificado via ar-correio dos procedimentos em 

termo aditivo, fls. 99/100, não localizado, retornando a correspondência ar-correio. A 
agência de atendimento emite e fixa o edital de intimação, nos prazos legais. Não 
comparecendo a empresa aos autos, lavra-se o termo de revelia, porquanto deve ser 
termo de não manifestação. 

 
O processo é distribuído; e novo julgador singular comparece ao 

feito, solicitando do autuante manifestação das alegações e argumentos em 
impugnação, visando possível correção para formação de convicção deste juízo. 

 
Em parecer de auditoria, o autuante, após análise de todos os 

argumentos de impugnação, informa que absolutamente nenhum deles deva ser 
considerado. Esclarece para o levantamento da conta fornecedor, o saldo 
considerado deva ser o valor contábil do ultimo dia do exercício. Neste procedimento 
verifica todas as duplicatas que estejam registradas na contabilidade e que foram 
pagas ou não a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Esse levantamento é 
realizado com a escrita contábil da empresa, e aceito para verificar a existência de 
passivo fictício ou passivo oculto. Ao constatar passivo fictício, há permissiva na 
legislação tributária, na presunção da ocorrência de omissão de vendas, de 
mercadorias tributadas sem emissão de notas fiscais de saídas. Deste feito não 
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constatado fato novo ou termo aditivo, não tem necessidade de notificar o sujeito 
passivo. 

Distribuído o processo para o julgador de primeira instância. Ao 
sentenciar, de inicio faz explanação em relatório da impugnação nos argumentos e 
alegações expendidos. Passando a decidir, diz que, os argumentos do sujeito 
passivo não merecem prosperar, haja vista a manifestação esclarecedora do 
autuante as fls. 111/113, que absolutamente nenhum deles deve ser considerado.  

 
Além disso, o autor dos procedimentos lavrou termo de aditamento 

fls. 99/100, retificando os campos 5.2, 5.3 e 6.2, 6.3, levantamento de origem, em 
saneamento, embora constasse expressamente no despacho exarado pela instância 
julgadora. 

A multa pela qual foi sugerida na propositura do autuante, decorre 
de previsão legal e sua incidência é essencial para prevenir e coibir o ilícito. Não 
podendo ser afastada sob a alegação de confisco. Ademais a multa é legal, pois é 
lei, promulgada pela assembleia legislativa estadual, não cabendo a esse colegiado 
questioná-la, mas sim aplicá-la. 

 
Que, o sujeito passivo em sua impugnação, não produziu provas 

para contraditar a ocorrência do fato gerador prevista na legislação retro citada, em 
decorrência de deixar de recolher o ICMS na omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, sem emissão de notas fiscais, conforme presunção do artigo 21, inciso I, 
alínea “c” , da lei 1.287/01. 

 
Ante ao exposto, julga procedente as reclamações tributárias nesse 

auto de infração. 
 
O sujeito passivo é intimado da decisão em sentença do julgador de 

primeira instância, via ar-correio. 
 
Comparece o causídico procurador legal do sujeito passivo, a 

interpor “impugnação em primeira instância”, no processo supra, na referencia ao 
Auto de Infração em processo nº 2013/6250/500260. 

 
Cabe relatar e expor que “dos fatos” e “do enquadramento legal” de 

sua impugnação; trás o ilustre causídico um nome de auditor estranho a lide, que 
não do autuante. Bem como também na referencia ao histórico da suposta infração, 
um contexto que não os desses auto de infração, totalmente alheia a das 
reclamações tributárias nos contextos 4, 5, 6, deste auto de infração. E mais o 
apontamento de infração e penalidade que não os indicados na peça basilar. 

 
Em uma pretensa preliminar; de “suspensão da exigibilidade do 

tributo, e da multa advinda do auto de infração”, tendo por base o art. 151, inciso II, 
do CTN. 



                              Publicado no Diário Oficial de no 5.012, de 15 de dezembro de 2017 
     
                                                                                                       
                                                                                            
                                                                                                   
                                                                                     Contencioso Adminstrativo-Tributário  
 
                                                                                                                            

Pág 5/8 
 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 

Estando suspensa a exigibilidade do tributo e as multas aplicadas no 
auto de infração, devem necessariamente assim permanecer, sendo vedada sua 
inscrição em divida ativa, que seja retirada de imediato. 

 
De mérito, da questão face ao principio da eventualidade e do 

confisco. 
Reitera nova analise das fls. 74 e seguintes, vem demonstrar o 

devido cumprimento do artigo 44, incisos II, III da lei 1.287/01, não apreciada pelo 
julgador de primeiro grau. 

 
Outro assim, o exposto nas fls. 75 e 77, demonstra que realizou 

saídas fictas, depreende do próprio levantamento fls. 01 do formulário 129-a, 
também demonstrado nas fls. 455, 464 do livro diário 006/12, conforme exposto em 
impugnação de fls. 74 a 92. Sendo assim a empresa realizou todas as provas do 
devido cumprimento do art. 44, inciso II e III lei 1.287/01. 

 
Ainda, no caso em tela que a notificada deixou de escriturar as nota 

fiscal de entrada nos livros de registro, conforme art. 44, II, III, lei 1.287/01, 
comprometendo a validade do auto de infração, objeto da defesa. 

 
Argumenta e alega o principio da vedação ao confisco na multa em 

art. 48, IV, “e”, lei 1.287/01. Lembra do principio da legalidade em art. 150, i, da cf. 
Com vastas dissertações tributarias. 

 
Apoiado em todo o exposto requer; seja convertido em diligência 

para apurar as informações prestadas nos valores auferidos, comprovando os erros. 
E no mérito, o valor da multa para o patamar de 20%, conforme decisões do STF. 
Requer o julgamento pela sua parcial improcedência, e se digne determinar a não 
inscrição em divida ativa, para a recorrente prosseguir com suas atividades normais. 

A representação fazendária, neste recurso voluntário, relata os fatos 
impugnatórios, no livre exercício de “jus esperniend ”, haja vista que nada acresce 
aos autos, não compromete a validade das exigências tributarias, com observação, 
em ressalva dos fatos conhecidos pelo julgador de primeira instância, na ocorrência 
apresentada por falta provas do autuado, ao reclamado, na razão da decisão em 
sentença singular, de sua análise apresenta manifestação, em concordar com a 
decisão singular e pede a sua manutenção, seja pela procedência. 

 
É em síntese o relatório, 

 
VOTO 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo, formalizado por meio do 

auto de infração no 2013/002022 é referente à cobrança de ICMS pela presunção  
da saída de mercadoria tributada sem a respectiva emissão de notas fiscais, no 
período de 2010 a 2012.  
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A infração descrita – art. 44, inciso II da Lei 1287/01, c/c art. 44 da Lei 

1287/01: 
 

Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 ................................................  
II - escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na 
forma e nos prazos normativos, as operações ou 
prestações realizadas, ainda que contribuinte substituto 
ou substituído; (Redação dada pela Lei 2.549 de 
22.12.11).; 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal 
correspondente a cada operação ou prestação, tributada 
ou não, inclusive sujeita ao regime de substituição 
tributária, ainda que dispensada a escrituração. 
..................................................................... 

 
O ICMS nasce com a ocorrência do fato gerador, não há em se falar em 

exigência de ICMS sem previsão legal. 
Fazendo breve reflexão, na legislação tributária, quando nos referimos a 

fato gerador do imposto – ICMS, tratamos de forma objetiva; falta de registro de 
notas fiscais de saída, cobrança de ICMS diferencial de alíquota, ICMS declarado 
não recolhido etc..., nos casos de fato gerador presumido, art. 21 da lei 1.287/01 é 
diferente!  

Dispositivo legal especifico QUE possibilita ao Estado a requer o ICMS 
por presunção de ocorrência de fato gerador  através de instrumentos de 
apuração e/ou documentos específicos. 

Da forma com que a infração se apresenta, não há conectividade alguma 
entre a ilação de presunção legal, conforme disposto no Art. 21 da Lei nº 1.287/01, 
com a narrativa infracional descrita no lançamento tributário. 

Quanto às presunções definidas no Código Tributário Estadual – CTE, as 
mesmas devem constituir relação com o fato real apurado, traduzindo-se em um 
vínculo jurídico que se estabelece entre o fato indiciário e o aplicador da norma, 
podendo com isso constituir indiretamente um fato. 

Na sequência desse raciocínio, o dizer de FERRAGUT (2001, pg. 62) 
assim complementa: “Já como fato, presunção é consequente da proposição 
(conteúdo do consequente do enunciado prescritivo), que relata um evento de 
ocorrência fenomênica provável e passível de ser refutado mediante 
apresentação de provas contrárias . É prova indireta, detentora de referência 
objetiva, localizada em tempo histórico e espaço social definidos.” (grifo nosso) 

O autor do procedimento descreve a infração cometida da seguinte forma: 
“ref. as saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, conforme 
foi constatado por meio do levantamento da conta fornecedor, em anexo.  

O levantamento que se fundamentou o autor do procedimento foi o 
levantamento conta fornecedor que ao excluir o PASSIVO FICTÍCIO resultou na 
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presunção  de omissões de registro de saída de mercadoria tributada que foram 
lançadas neste Auto de Infração. 

Na legislação Tributária do Estado do Tocantins, o único dispositivo que 
prevê a ocorrência do fato gerador (presumido) descrita neste auto, o qual possibilita 
a cobrança do ICMS é o art. 21, inciso I, alíneas “c” da Lei 1.287/01, a omissão 
deste artigo  na constituição do crédito que tem por base o levantamento conta 
fornecedor prejudica o lançamento do crédito tributário: 

 
Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, 
salvo prova em contrário: 
  
I – o fato de a escrituração indicar: 
 
a) saldo credor de caixa; 
  
b) suprimentos de caixa não comprovados; 
  
c) manutenção, no passivo, de obrigações já pagas ou 
inexistentes; 
............................................................. 

  
É necessário salientar que o autor descreve “saídas de mercadorias 

tributadas e não registradas no livro próprio”, esta afirmação não se conecta ao 
levantamento conta fornecedor por si só, os artigos descritos na peça acusatória 
também não fundamentam a suposta infração sem a utilização do artigo que prevê a 
presunção da ocorrência do fato gerador. 

Da forma como foi produzido o lançamento, ao não descrever e 
referenciar, em momento algum que se tratar a infração de uma presunção legal, 
caracterizada pelo passivo fictício induz na subtração da possibilidade do 
contribuinte puder vir a produzir prova contrária ao fato imposto pela norma legal, 
advinda de uma presunção relativa, não explicitada na peça vestibular. 

Tal supressão, em nosso entendimento, prejudica a própria natureza da 
norma, enquanto presuntiva, que induz na possibilidade probante contrária, o que 
somente poderia ser exercida se permitir real conhecimento de sua intenção, o que 
não se observa no relato da infração apurada. 

Considerando que no auto de infração não foi descrito o real fato 
motivador da mesma, que haveria de descrever a ocorrência de uma presunção 
legal, e, ainda, na omissão de citação do art. 21, I, “c”, dispositivo legal que sustenta 
a cobrança do ICMS por fato gerador presumido, prejudicando com veemência a 
devida compreensão da infração cometida, por estes motivos acolho a preliminar de 
nulidade por cerceamento ao direito de defesa. 

 
É o voto.   
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DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por maioria, acolher a preliminar de nulidade da reclamação 
tributária, por cerceamento a defesa e erro na infração por falta da tipificação 
complementar da presunção do fato gerador, art. 21, inciso I, alínea “c” da Lei 
1.287/2001, arguida pelo conselheiro Ricardo Shiniti Konya e julgar extinto o 
processo sem análise de mérito. Voto divergente do conselheiro relator. O 
Representante Fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral 
pela fazenda pública e solicitou o refazimento os trabalhos de auditoria, conforme 
prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Denise Baiochi Alves, Osmar Defante e com voto 
vencedor Ricardo Shiniti Konya. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e três 
dias do mês de outubro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas-

TO, aos três dias do mês de outubro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 

 


