
Publicado no Diário Oficial de nº 4.820 de 07 março de 2017 
 
 
 
 
 
                                                                                                
                                                                                          Contencioso Administrativo-Tributário  

 
 

Pág1/7 
 

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 

 

 
 
ACÓRDÃO No: 

 
068/2017 

PROCESSO No: 2011/6640/510083 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002721 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.501 
INTERESSADO: CAMPELO & SANTOS LTDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.407.617-4 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

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 do 
fato gerador de imposto. 

 
ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NULIDADE. É nulo o lançamento tributário 

quando a tipificação da legislação dada como infringida não for condizente com a 
descrição dos fatos infracionais. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 
infração nº 2011/002721, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, para 
reclamar o ICMS referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas em 
decorrência de passivo fictício conforme constatado em levantamento da conta 
fornecedores. 
 

Foram anexados aos autos o levantamento da conta fornecedor, balanço 
patrimonial e livro registro de inventário (fls. 04/54). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal 9fls. 57). 

Tempestivamente e nos conformes da legislação, apresentou impugnação com as 
seguintes alegações (fls. 61/63): 

 
“Que os documentos fiscais juntados pelo autuante referem-se ao 
balancete; que o pretenso núcleo da autuação são os supostos passivos 
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fictícios não comprovados; que a pretensão fiscal se reveste de mera 
presunção, desprovida de segurança e de amparo probatório. 

 
O processo foi devolvido à autora do procedimento (fls. 67) que fez a juntada 

de extratos da conta fornecedores, notas fiscais, comprovantes de pagamentos de 
títulos e relatório GIAM por contribuinte fls. (69/772), refez os levantamentos conforme 
se vê à fls.773/790 e lavrou termo de aditamento às fls. 791/792, retificando o contexto 
do campo 5.1, a base de cálculo do campo 5.8, o valor originário do campo 5.11 e, as 
infrações tipificadas nos campos 4.13 e 5.13 da peça original. 

 
O contribuinte foi intimado do termo de aditamento por via postal (fls. 797) 

comparecendo ao processo para reiterar as alegações feitas em sede de impugnação 
(799).  

 
Os autos retornaram novamente à origem para a retificação da infração 

descrita no campo 5.13 do termo aditivo, sendo que a autuante emitiu o despacho de 
fls. 803 explicando o seu entendimento. 
 

Ciente do despacho da auditora o sujeito passivo não se manifestou. 
 

A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls. 810/813), aduz que:  
 

O sujeito passivo está devidamente identificado, as intimações são 
válidas, a impugnação é tempestiva e apresentada nos termos do art. 
20, caput, da Lei 1.288/2001. 
 
Em relação a infração descrita no campo 5, no primeiro levantamento foi 
constatada a existência de passivo fictício. O processo retornou à 
autuante para a retificação da infração, mas ela refez o levantamento e 
detectou passivo oculto. 
 
Em razão disso, lavrou termo de aditamento com as alterações advindas 
e, na tipificação da infração do campo 5.13, fez constar o art. 21, inciso I, 
alínea e da Lei nº 1.287/01, que capitula como infracional, o fato de a 
escrituração indicar receitas inferiores ao valor das despesas 
efetivamente realizadas. 
 
Entendendo que tal dispositivo não tipifica a nova infração detectada foi 
solicitado saneamento. Contudo, a auditora fiscal se manifestou às fls. 
803, informando que está correta a tipificação da infração, citando para 
isto o art. 3º, § 9º do Decreto nº 462/97, já revogado pelo Decreto nº 
2.912/2006. 
 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.820 de 07 março de 2017 
 
 
 
 
 
                                                                                                
                                                                                          Contencioso Administrativo-Tributário  

 
 

Pág3/7 
 

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 

 

Com isto, entendo que está caracterizada a nulidade do auto de infração 
por erro na determinação da infração, conforme preceitua o art. 28, 
inciso IV da Lei nº 1.288/01, com a redação dada pela Lei nº 3.018/15. 
 
Logo, somente examinaremos o mérito do contexto 4. Trata-se de 
passivo fictício. Pelo levantamento elaborado e documentos anexados 
comprova-se a ocorrência de títulos pagos e não contabilizados, o que 
caracteriza a presunção de omissão de saídas de mercadorias 
tributadas não afastada pela impugnante. 

 
Colacionou Acórdãos do COCRE/TO, conheceu da impugnação e julgou 

PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração em apreço, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do valor do campo 4.11, de R$ 59.652,64, com a penalidade do 
campo 4.15, mais acréscimos legais. Julgou NULO e sem apreciação do mérito o 
crédito tributário do campo 5.11, no valor de R$ 47.009,12. Nos termos dos artigos 56, 
inciso IV, alínea f e 58, parágrafo único da Lei nº 1.288/01, submeteu sua decisão ao 
COCRE. 
 

Em manifestação de fls. 814/819 Representação Fazendária pugnou pela 
reforma da decisão singular a fim de que seja julgado procedente também o contexto 
5.11.  

 
Ciente da decisão singular e da manifestação do REFAZ o sujeito passivo 

compareceu aos autos para repisar seus argumentos impugnatórios. 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos. Em 02 (dois contextos) a Fazenda Pública 

reclama o ICMS referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas em 
decorrência de passivo fictício, conforme constatado em levantamento da Conta 
Fornecedores para os exercícios de 2008 e 2009. 

 
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. 
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A defesa disse que os documentos fiscais juntados pelo autuante referem-se 
ao balancete; que o pretenso núcleo da autuação são os supostos passivos fictícios 
não comprovados; que a pretensão fiscal se reveste de mera presunção, desprovida de 
segurança e de amparo probatório. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls. 810/813), disse que 

em relação a infração descrita no campo 5, no primeiro levantamento foi constatada a 
existência de passivo fictício. O processo retornou à autuante para a retificação da 
infração, mas ela refez o levantamento e detectou passivo oculto. Em razão disso, 
lavrou termo de aditamento com as alterações advindas e, na tipificação da infração do 
campo 5.13, fez constar o art. 21, inciso I, alínea e da Lei nº 1.287/01, que capitula 
como infracional, o fato de a escrituração indicar receitas inferiores ao valor das 
despesas efetivamente realizadas. Tal dispositivo não tipifica a nova infração detectada. 
Foi solicitado saneamento, porém, a auditora fiscal se manifestou às fls. 803, 
informando que está correta a tipificação da infração, citando para isto o art. 3º, § 9º do 
Decreto nº 462/97, já revogado pelo Decreto nº 2.912/2006. Com isto, entendo que está 
caracterizada a nulidade do auto de infração por erro na determinação da infração, 
conforme preceitua o art. 28, inciso IV da Lei nº 1.288/01, com a redação dada pela Lei 
nº 3.018/15. Logo, somente examinaremos o mérito do contexto 4. Trata-se de passivo 
fictício. Pelo levantamento elaborado e documentos anexados comprova-se a 
ocorrência de títulos pagos e não contabilizados, o que caracteriza a presunção de 
omissão de saídas de mercadorias tributadas não afastada pela impugnante. 

 
Campo 4 (passivo fictício). 

 
                 O fisco demonstrou obrigações baixadas nos exercícios seguintes em valor 
ligeiramente inferior ao saldo de balanço de obrigações contraídas no exercício 
analisado (passivo fictício). Juntaram 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 6).  
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      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.  
 
      A lei 1.287/01 textualiza: 

                Seção IX - Do Fato Gerador Presumido 
 

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; 
(...); 
e) receitas inferiores ao valor das despesas efetivamente realizadas; 

 
Campo 5 : 
 
Seu valor original e sua tipicidade foram alterados mediante Termo de 

Aditamento às fls.791, após novo levantamento. De passivo fictício passou a ser 
passivo oculto. Grandezas de sinal invertido. O passivo fictício é obrigação constituída, 
porém, não baixada (mantida). O passivo oculto é obrigação não constituída 
escrituralmente porque se encontra na órbita do caixa 2. 

 
A auditoria constatou que foram pagas como sendo do passivo, contas não 

contabilizadas (ocultas). Portanto, inexistentes. Ofereceu para tal conduta infrativa a 
tipicidade da alínea “e”, do art. 21 da Lei 1.287/01, acima descrito. 

 
Ou seja, a tipificação dada como infringida aponta para o desequilíbrio 

financeiro (estouro de caixa) quando, na verdade, o levantamento de fornecedores 
demonstra, objetivamente, as despesas pagas e inexistentes no universo contábil. 
 

 A tipificação para tal conduta infrativa é a mesma que se encerra na alínea 
“c” (acima) para o passivo fictício. 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.820 de 07 março de 2017 
 
 
 
 
 
                                                                                                
                                                                                          Contencioso Administrativo-Tributário  

 
 

Pág6/7 
 

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 

 

 
 

  
 Lei 1.288/01  

 CAPÍTULO VI DAS NULIDADES 
  
  Art. 28. É nulo o ato praticado: 
  
  (...); 
  
   IV – com erro na infração; 
 

Pelas razões expostas pugno para confirmar a decisão singular que julgou 
procedente em parte o auto de infração nº 2011/002721 para condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 59.652,64 (campo 4.11), 
mais acréscimos legais e, NULO, sem julgamento de mérito, para absolver o sujeito 
passivo da exigência que lhe faz o campo 5.11. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
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Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, decidiu, 
em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que julgou 
procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2011/002721 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 59.652,64 (cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta 
e quatro centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais; e julgar nulo o 
valor de R$ 47.009,12 (quarenta e sete mil, nove reais e doze centavos), referente ao 
campo 5.11.  Os Senhores Heverton Luiz de Siqueira Bueno e João Gabriel Spicker 
fizeram sustentação oral pela Fazenda Pública e Sujeito Passivo, respectivamente. O 
representante fazendário pediu o refazimento dos trabalhos de auditoria em relação ao 
campo 5.11, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rui José Diel, João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, 
José Wagner Pio de Santana e Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de 
julgamento aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2016, o conselheiro Suzano 
Lino Marques. 

 
 
 
 
 
 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

 

Rui José Diel  
Conselheiro Relator 

 


