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ACÓRDÃO Nº.: 169/2008
PROCESSO: 2004/7000/500021         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.426
RECORRENTE:JAO AUTO POSTO DE MIRANORTE LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Deixar de registrar notas fiscais de 
entradas. Presunção do não recolhimento do tributo pelo remetente. Destinatário 
das mercadorias, responsável solidário. Presunção não afastada. Aplicado valores 
vigentes ao período fiscalizado. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e por maioria, dar-lhe provimento parcial 
para  julgar procedente em parte o auto de infração nº 2004/001161 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 27.370,78 
(vinte e sete mil, trezentos e setenta reais  e setenta e oito centavos), R$ 1.611,64 
(um mil, seiscentos e onze reais e sessenta e quatro centavos), R$ 11.155,56 
(onze mil, cento e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos), R$ 
2.212,32 (dois mil, duzentos e doze reais e trinta e dois centavos), R$ 8.475,75 
(oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e R$ 
3.309,02 (três mil, trezentos e nove reais e dois centavos), referente os campos 
4.11 a 9.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores 
de R$ 2.483,91 (dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e um 
centavos), R$ 636,78 (seiscentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), 
R$ 2.772,50 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos), R$ 
1.175,89 (um mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), 
referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente. Votos divergentes dos 
conselheiros João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Os Srs. 
Vanderley Aniceto de Lima e Gaspar Maurício Mota de Macedo fizeram 
sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Fabíola Macedo de Brito, Mário Coelho Parente e com 
voto vencedor Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 31 
de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A presente exigência fiscal é proveniente de falta de recolhimento de 
ICMS, seguintes valores:
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- campo 4.1 - R$ 29.854,69 (Vinte nove mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais e 
sessenta e nove centavos), referente a venda de gasolina sem comprovação do 
recolhimento do ICMS retido pela entrada (Falta de registro de entrada de 
mercadorias), relativo ao período de 2001;
- campo 5.1 – R$ 2.248,42 (Dois mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e 
dois centavos) referente a venda de óleo diesel sem comprovação do recolhimento 
do ICMS retido pela entrada (Falta de registro de entrada de mercadorias), relativo 
ao período de 2001;
- campo 6.1 – R$ 13.928,06 (Treze mil novecentos e vinte oito reais e seis 
centavos), referente a venda de gasolina sem comprovação do recolhimento do 
ICMS retido pela entrada (Falta de registro de entrada de mercadorias), relativo ao 
período de 2002;
- campo 7.1 – R$ 1.036,43 (Hum mil e trinta e seis reais e quarenta e três 
centavos), referente a venda de óleo diesel sem comprovação do recolhimento do 
ICMS retido pela entrada (Falta de registro de entrada de mercadorias), relativo ao 
período de 2002;
- campo 8.1 – R$ 8.475,75 (Oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta 
e cinco centavos) referente a venda de gasolina sem comprovação do 
recolhimento do ICMS retido pela entrada (Falta de registro de entrada de 
mercadorias), relativo ao período de 2003;
- campo 9.1 – R$ 3.309,02 (Três mil trezentos e nove reais e dois centavos) 
referente a venda de álcool hidratado carburante sem comprovação do 
recolhimento do ICMS retido pela entrada (Falta de registro de entrada de 
mercadorias), relativo ao período de 2003.

Devidamente intimado o contribuinte apresentou impugnação, trazendo 
demonstrativo com diferenças encontradas por ele, contestando o levantamento 
do autuante.

O julgador de primeira instância envia os autos ao autuante ou seu 
substituto para saneamento e que se manifeste quanto às alegações do 
contribuinte e os documentos apresentados.

O substituto do autor do procedimento apresenta parecer e termo de 
aditamento alterando os campos 6.1, 6.8, 6.11, 7.1, 7.8e 7.11 do auto de infração.

Devidamente intimada do termo de aditamento a autuada apresenta 
impugnação em forma de recurso voluntário alegando que existem no presente 
auto de infração os seguintes erros materiais: a) tipificação da pseudo-infração, b) 
de transporte do estoque inicial/final de 2002 para 2003; c) de cobrança em 
duplicidade e, d) proposição de aplicação de penalidade imprópria.
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A Autuada requer ao COCRE que: 1- lhe sejam franqueados todos os 
processos em arquivo ou ainda na coordenação da divida ativa, que tratem de 
autos de infração lavrados contra as empresas fornecedoras da ora recorrente; 2 -
que lhe sejam franqueados os documentos de arrecadação, GNR ou similares, 
que representem os valores recolhidos por citadas, 3) que lhe seja concedido ou 
não o exame da documentação acima citada, o julgamento pela ilegalidade do 
procedimento adotado, e determinando sua improcedência/arquivamento com 
julgamento de mérito.

A Representação Fazendária sugere que o auto de infração seja 
encaminhado à primeira instância para as providências pertinentes. Dado vistas à 
recorrente, esta, por meio do seu representante legal, desiste expressamente da 
apresentação de impugnação, conforme permitido pela Lei 1.288/01. Mais uma 
vez os autos retornam à  Representação Fazendária para parecer, este se 
manifesta pela confirmação do auto de infração.

Às fls. 105, em sessão plenária o COCRE emite resolução convertendo o 
julgamento em diligência para que a assessoria técnica do CAT faça a conciliação 
dos levantamentos realizados pelo autor, o revisor do lançamento e o contribuinte, 
emitindo parecer detalhado e conclusivo.

Às fls. 121, a assessoria técnica solicita livros de movimentação de 
combustíveis (Gasolina, álcool e diesel), das saídas de 2001 a 2003 e cópia 
autenticada da nota fiscal de entrada n°. 239.705 de 2002, os quais são juntados 
ao processo.

Às fls. 1634/1645 a assessoria técnica do CAT apresenta os resultados 
detalhados de sua conciliação conforme lhe foi solicitado.

Às fls. 1649/1664 o contribuinte junta tabelas de preço médio ponderado a 
consumidor final.

Em análise aos autos, ficou constatado que o contribuinte não registra a 
entrada de diversas notas fiscais de produtos sujeitos a substituição tributária, 
portanto, sem a devida comprovação do recolhimento do imposto retido pelas 
entradas deste modo deixando de cumprir com suas obrigações conforme 
estabelecido pela legislação tributária pertinente ao caso, vejamos o que diz o Art. 
57, inciso III e XIX da Lei 888/96, alterado pela Lei 1121/00 e o art. 44 inciso II e IX 
da Lei 1287/01.

Art.44. São obrigações do contribuinte e do 
responsável: 
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II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e 
nos prazos legais, as operações ou prestações que 
realizar, ainda que contribuinte substituto ou 
substituído;

IX – reter e recolher o imposto devido por substituição 
tributária, quando exigido pela legislação;

Também ficou constatado, que o autor do procedimento equivocou-se ao 
usar o preço de bomba como preço final para a obtenção do valor para a base de 
cálculo do ICMS – ST.

Portanto, para a atualização dos valores da base de cálculo foram utilizados 
os valores trazidos ao auto pela impugnante.

No exercício de 2001, a quantidade de litros de gasolina foi de 53.075 que 
multiplicados por R$ 2,0628, obtém-se uma base de cálculo de R$ 109.483,11 
(Cento e nove mil quatrocentos e oitenta e três reais e onze centavos), para o óleo 
diesel apurou-se 9.654 litros sem o devido registro, o valor do preço utilizado é de 
R$ 0,977 apresenta uma base de cálculo de R$ 9.431,95. No exercício de 2002, 
foram utilizados as bases de cálculos constantes do termo de aditamento de R$ 
44.462,25 para a gasolina e R$ 13.013,63 para óleo diesel. No exercício de 2003, 
foram utilizados os valores de base de cálculo constantes do auto de infração, uma 
vez que os valores trazidos aos autos pela impugnante são superiores aos 
utilizados pelo autor do procedimento.

Pelo exposto, voto julgando procedente em parte o auto de infração nº. 
2004/001161, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 27.370,78 (Vinte sete mil trezentos e setenta reais e setenta e 
oito centavos), R$ 1.611,64 (Um mil seiscentos e onze reais e sessenta e quatro 
centavos), R$ 11.155,56 (Onze mil cento e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e 
seis centavos), R$ 2.212,32 (Dois mil duzentos e doze reais e trinta e dois 
centavos), R$ 8.475,75 (Oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e 
cinco centavos), e R$ 3.309,02 (Três mil trezentos e nove reais e dois centavos), 
referente aos campos 4.11 a 9.11 respectivamente, mais acréscimos legais; e 
improcedente os valores de R$ 2.483,91 (Dois mil quatrocentos e oitenta e três 
reais e noventa e um centavos), R$ 636,78 (Seiscentos e trinta e seis reais e 
setenta e oito centavos), R$ 2.772,50 (dois mil setecentos e setenta e dois reais e 
cinqüenta centavos), R$ 1.175,89 (Um mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e 
nove centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
22 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Autor do voto vencedor 

Representação Fazendária


