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ACÓRDÃO Nº: 143/2008
PROCESSO Nº : 2006/6040/502703          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6894
RECORRENTE: POSTO TUCUNARÉ LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: I. ICMS – Substituição tributária. Constatação de parcela de imposto a 
recolher nas operações com aquisição de mercadorias adquiridas (óleo diesel, 
gasolina e álcool). II. Multa formal. Extravio de livros de movimentação de 
combustíveis. III. Multa formal. Omissão de emissão de nota fiscal relativa às 
saídas de mercadorias com substituição tributária. Lançamento procedente em 
parte. IV – Exigência de parcela de ICMS – Substituição tributária não confirmada. 
Lançamento improcedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por cerceamento 
ao direito de defesa, por descrição imprecisa da matéria tributável; e de nulidade 
do lançamento por falta de demonstração dos custos para formação da base de 
cálculo, argüida pela Recorrente. 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 2006/002377 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de 
R$775,32 (setecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), R$1.689,96 
(um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), R$873,37 
(oitocentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), R$424,05 (quatrocentos 
e vinte e quatro reais e cinco centavos), R$341,28 (trezentos e quarenta e um 
reais e vinte e oito centavos), R$360,00 (trezentos e sessenta reais), e R$1.780,14 
(um mil, setecentos e oitenta reais e quatorze centavos), referente os campo 5.1 a 
11.1, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de 
R$948,86 (novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), 
R$6.930,01 (seis mil, novecentos e trinta reais e um centavo) e R$5.748,16 (cinco 
mil, setecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), referente os campos 
4.1, 5.1 e 9.1, respectivamente. O Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Marcelo Azevedo dos Santos e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de fevereiro de 2008, o 
Conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo Santos 
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Juscelino Carvalho de Brito
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VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS e Multa Formal, nos 
seguintes contextos:
Contexto 4: ICMS na importância de R$948,86 (novecentos e quarenta e oito 
reais e oitenta e seis centavos), referente a parcela de imposto devido por 
substituição tributária sobre mercadorias adquiridas (óleo diesel) e não registrada 
no livro próprio, constatado através do levantamento específico, relativo ao período 
de 01.01 à 31.12.2004.  
Contexto 5: ICMS na importância de R$7.705,33 (sete mil, setecentos e cinco 
reais e trinta e três centavos), referente a parcela de imposto devido por 
substituição tributária sobre mercadorias adquiridas (gasolina) e não registrada no 
livro próprio, constatado através do levantamento específico, relativo ao período de 
01.01 à 31.12.2004.  
Contexto 6: ICMS na importância de R$1.689,96 (um mil, seiscentos e oitenta e 
nove  reais e noventa e seis centavos), referente a parcela de imposto devido por 
substituição tributária sobre mercadorias adquiridas (álcool) e não registrada no 
livro próprio, constatado através do levantamento específico, relativo ao período de 
01.01 à 31.12.2004.  
Contexto 7: ICMS na importância de R$873,37 (oitocentos e setenta e três reais  
trinta e sete centavos), referente a parcela de imposto devido por substituição 
tributária sobre mercadorias adquiridas (óleo diesel) e não registrada no livro 
próprio, constatado através do levantamento específico, relativo ao período de 
01.01 à 31.12.2005.  
Contexto 8: ICMS na importância de R$424,05 (quatrocentos e vinte e quatro 
reais e cinco centavos), referente a parcela de imposto devido por substituição 
tributária sobre mercadorias adquiridas (gasolina aditivada) e não registrada no 
livro próprio, constatado através do levantamento específico, relativo ao período de 
01.01 à 31.12.2005.  
Contexto 9: ICMS na importância de R$6.089,44 (seis mil, oitenta e nove reais e 
quarenta e quatro centavos), referente a parcela de imposto devido por 
substituição tributária sobre mercadorias adquiridas (álcool) e não registrada no 
livro próprio, constatado através do levantamento específico, relativo ao período de 
01.01 à 31.12.2005.  
Contexto 10: Multa formal na importância de R$360,00 (trezentos e sessenta 
reais), referente a extravio de 06 livros de LMC – Livro de movimentação de 
combustíveis, relativo ao período de 01.01 à 27.10.2006.  
Contexto 11: Multa formal na importância de R$1.780,14 (um mil, setecentos e 
oitenta reais e quatorze centavos), referente a não emissão de documentação 
fiscal, para cada operação, referente a saída de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, constatado através do levantamento específico, relativo ao 
período de 01.01 à 31.12.2005.  
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O contribuinte apresentou impugnação, onde em preliminar por falta de 
descrição clara e precisa e resumida do fato, requer a nulidade do auto de 
infração, por cerceamento ao direito de defesa, por falta da planilha de custo das 
mercadorias vendidas. Quanto ao mérito, diz que jamais adentrou mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal, para os exercícios de 2004 e 2005. 
Juntou-se nota fiscal 12.271, da empresa Zema Cia. De Petróleo Ltda., que não foi 
considerada no levantamento.

O processo foi convertido em diligência para que os autos retorne a DRR de 
origem, e que o autor do procedimento ou substituto, reveja o procedimento, 
considerando os argumentos expendidos na impugnação. A autora do 
procedimento, em Termo de Aditamento, altera o campo 9, passando o valor 
original para R$341,28 e que não foi elaborada o levantamento do custo das 
mercadorias vendidas, porque os combustíveis tem como parâmetro o custo médio 
e tabela PMPF.

Novamente o contribuinte comparece ao feito, onde repete os argumentos 
expendidos na impugnação, inclusive suas preliminares.    

Sentença foi lavrada, onde diz que a impugnação é tempestiva e 
apresentada por parte legítima, observando-se o procedimento estabelecido na 
legislação tributária. Quanto as preliminares, as descrições estão claras e precisas 
e resumidas e acordo com os artigos tipificados com os descritos no auto de 
infração. Quanto as planilhas  de custos das mercadorias vendidas estas não 
foram elaboradas porque foi utilizada a tabela preço médio ponderado ao 
consumidor final – PMPF, conforme preceitua o RICMS. Quanto ao campo 11.3, 
consta de fato o levantamento valor contábil, contudo isso não invalida o 
lançamento, uma vez que o levantamento foi corretamente descrito no 
levantamento específico, desta forma não está configurado o cerceamento ao 
direito de defesa como alegado pelo sujeito passivo. Rejeita todas as preliminares 
levantadas por falta de fundamentação. 

Quanto ao mérito, a demanda decorre de parcela devida por substituição 
tributária na aquisição de óleo diesel, gasolina e álcool e multas formais por 
extravio de livros de movimentação de combustíveis e falta de emissão de notas 
fiscais de saídas de gasolina. As aferições efetuadas nas bombas são válidas para 
apuração dos estoques e da movimentação diária de compra e venda de 
combustível, conforme preceitua o RICMS. Quanto a gasolina comum na 
quantidade de 12.000 litros, constante na nota fiscal nº 12.271, de 30/12/2003, foi 
incluída no levantamento específico do exercício de 2004, refeito pela autuante, 
assim como os demais erros apontados pela impugnante. A auditora cobra ICMS 
porque a omissão de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
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tributária pressupõe falta de recolhimento do imposto devido nas aquisições 
desses produtos. Quanto ao exercício de 2004, a alíquota do óleo diesel era de 
15% conf. dispõe na lei nº 1.375/2003 e lei nº 1.418/2003. No exercício de 2005 
essa carga tributária passou para 12%. A alíquota do álcool e gasolina é de 25%, 
conforme art. 27, inciso I, da Lei nº 1.287/2001. Quanto a omissão de saídas de 
produtos sujeitos à substituição tributária  enseja cobrança de multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória, já que esse foi pago por fora. Face a 
isso, julga procedente o auto de infração.     

O contribuinte apresenta recurso voluntário, onde repete os  termos da 
impugnação e apresenta duas notas fiscais que também não foram consideradas 
no procedimento fiscal realizado.

A Representação Fazendária, manifesta pela reforma da sentença de 
primeira instância, pela procedência em parte.

A preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de 
defesa por falta da planilha de custo das mercadorias vendidas, foi rejeitada já 
fase inicial, e tem razão a agente do fisco, pois embora não tenha a referida 
planilha, como trata-se de revenda de combustíveis, a utilização a tabela preço 
médio ponderado ao consumidor final – PMPF, conforme preceitua o RICMS, foi 
acertada. Quanto a nulidade do auto de infração por indicar no levantamento de 
origem comparativo valor contábil e no contexto tratar-se de levantamento 
específico, contexto 11, entendo que não ocorreu cerceamento ao direito de 
defesa, pois o erro apesar de ter ocorrido, foi retificado através do termo de 
aditamento, acabando com esse vício. 

Quanto ao mérito, a juntada de uma nota fiscal, que não fora considerada 
no levantamento e nem no termo aditivo, precisa e necessita que considerada no 
resultado final dos trabalhos de auditoria, pois apresentou uma verdade material, 
que no direito administrativo, deixa-se de lado nesta hora das formalidades, bem 
exigidas no contexto do processo judicial. Para que a luz da verdade floreça e daí 
termos uma justiça fiscal efetiva. 

Efetivamente na ação fiscal, conseguiu constar a existência de imposto 
devido por substituição tributária a recolher, relativo aos anos de 2004 e 2005, 
constatada através do levantamento específico, que apesar das falhas, deixando 
de cumprir o que determina a legislação tributária, como segue:

Art. 13. São responsáveis por substituição em relação 
às operações subseqüentes:
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XII – qualquer contribuinte deste Estado que receber ou 
adquirir mercadorias de que trata o Anexo I, 
provenientes de outros estados ou do exterior, para fins 
de comercialização no território tocantinense, salvo 
quando o imposto já tiver sido recolhido na origem.

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do 
responsável:

I – inscrever-se no cadastro de contribuintes do Estado, 
CAD-ICMS, e manter-se atualizado, na conformidade 
do regulamento;

II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e 
nos prazos legais, as operações ou prestações que 
realizar, ainda que contribuinte substituto ou 
substituído;

(da Lei nº 1.287, de 28/12/2001)

A juntada de uma nota fiscal, que não fora considerada no levantamento e 
nem no termo aditivo, precisa e necessita que considerada no resultado final dos 
trabalhos de auditoria, pois apresentou uma verdade material, que no direito 
administrativo, deixa-se de lado nesta hora das formalidades, bem exigidas no 
contexto do processo judicial. Para que a luz da verdade floreça e daí termos uma 
justiça fiscal efetiva. 

A multa formal por extravio dos livros de movimentação de combustíveis, 
não tem o que discutir pois o contribuinte confessa tais fatos.

Em face disso, está caracterizada a exigência do crédito tributário 
constituído pela Fazenda Pública, com as alterações advindas do termo de 
aditamento e da juntada de uma nova nota fiscal, através do recurso voluntário, e 
que deve prevalecer quanto ao restante.  

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, rejeitar as 
preliminares de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa, por 
descrição imprecisa da matéria tributável; e de nulidade do lançamento por falta de 
demonstração dos custos para formação da base de cálculo, argüida pela 
Recorrente. 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 2006/002377 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$775,32 (setecentos e 
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setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), R$1.689,96 (um mil, seiscentos e 
oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), R$873,37 (oitocentos e setenta e 
três reais e trinta e sete centavos), R$424,05 (quatrocentos e vinte e quatro reais e 
cinco centavos), R$341,28 (trezentos e quarenta e um reais e vinte e oito 
centavos), R$360,00 (trezentos e sessenta reais), e R$1.780,14 (um mil, 
setecentos e oitenta reais e quatorze centavos), referente os campo 5.1 a 11.1, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$948,86 
(novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), R$6.930,01 (seis 
mil, novecentos e trinta reais e um centavo) e R$5.748,16 (cinco mil, setecentos e 
quarenta e oito reais e dezesseis centavos), referente os campos 4.1, 5.1 e 9.1, 
respectivamente.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
07 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


