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ACÓRDÃO Nº.: 197/2008
PROCESSO: 2004/7000/500011         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.354
RECORRENTE:RIO DOS BOIS AGROPECUÁRIA E PETRÓLEO LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: I - Multa formal. Falta de registros de notas fiscais de saídas em livro 
próprio. II - ICMS – ST. Quantidade do estoque inicial mais compras menor que 
vendas mais estoque final. Falta do recolhimento do tributo pelo remetente. 
Destinatário das mercadorias, responsável solidário. Solidariedade afastada em 
parte. Aplicação de valores vigentes à época do fato gerador. Lançamento 
procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 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. 2004/000674 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 17.560,00 (dezessete mil, quinhentos e sessenta 
reais), R$ 20.540,00 (vinte mil, quinhentos e quarenta reais), R$ 64.636,77 
(sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos), 
R$ 7.687,69 (sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove 
centavos) e R$ 4.169,12 (quatro mil, cento e sessenta e nove reais e doze 
centavos), referente os campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente nos valores de R$ 68.500,75 (sessenta e oito mil e 
quinhentos reais e setenta e cinco centavos) e R$ 20.562,76 (vinte mil, 
quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), referente os 
campos 6.11 e 8.11, respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 
representou a Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
24 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em 5 contextos. No campo 4.1 em multa formal na 
importância de R$ 17.560,00 (Dezessete mil quinhentos e sessenta reais), por 
deixar de escriturar em seus livros fiscais 878 notas fiscais M-1 no exercício de 
2003. No campo 5.1 por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 20.540,81 
(Vinte mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), referente 
mercadorias vendidas sem a comprovação do pagamento do imposto devido por 
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substituição tributária. No campo 6.1 por deixar de recolher ICMS na importância 
de R$133.137,52 (Cento e trinta e três mil cento e trinta e sete reais e cinqüenta e 

dois centavos), referente mercadoria vendida (Óleo Diesel), sem comprovação do 
pagamento do imposto devido por substituição tributária relativo ao exercício de 
2001. No campo 7.1 por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 7.687,69 
(Sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos), referente 
a mercadorias vendidas (Gasolina), sem a comprovação do pagamento do 
imposto devido por substituição tributária relativo ao exercício de 2002. No campo
8.1 por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 24.731,88 (vinte quatro mil 
setecentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), referente mercadoria 
vendida (Óleo Diesel), sem a comprovação do pagamento do imposto devido por 
substituição tributária relativo ao exercício de 2002.

A autuada foi intimada por ciência direta apresenta impugnação aduzindo 
que a imputação de multa formal é indevida; que as notas fiscais não lançadas é 
porque foram tirados os cupons fiscais; que a mercadoria foi comprada com 
imposto pago com retenção na origem não havendo substituição tributária ao 
caso e a desconsideração do auto de infração.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresenta recurso voluntário a este conselho, não argüiu preliminar, no mérito 
alega que o autor do procedimento errou ao totalizar as saídas de notas M 1 e no 
cupom fiscal, e duplicou as saídas que foram registradas nas notas fiscais e nos 
cupons fiscais. Anexa livro de movimentação de combustível e levantamento dia 
a dia das vendas de óleo diesel, que o fisco adotou o valor de R$ 1,37 para cada 
litro de combustível enquanto o preço estabelecido para substituição tributária no 
periodo era de R4 0,96 por litro; que o auditor adotou condutas incompatíveis 
para autuar sem a comprovação do suposto ilícito fiscal e apresenta 
levantamento de saídas de óleo diesel no periodo e requer a improcedência do 
auto de infração.

A representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Em sessão plenária realizada pelo COCRE aos 22 dias do mês de janeiro 
de 2007, decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
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unanimidade, converter o julgamento em diligencia a pedido do Conselheiro 
Presidente para que a assessoria técnica do CAT proceda à conciliação dos 

levantamentos apresentados pelas partes, e, se permanecerem diferenças entre 
eles, determine o valor da base de calculo do imposto devido, segundo o 
entendimento como posto pelo autuante tudo tão somente em relação a óleo 
Diesel.

A assessoria emite nota técnica: que não foi possível verificar a alegação 
da autuada em relação à duplicidade de algumas saídas lançadas pelo auditor, 
quando considerou os valores das notas fiscais M-1 e o cupom fiscal que 
acobertavam a mesma operação, uma vez que esta documentação referente aos 
exercícios 2001 e 2002, não constam dos autos. Que no LMC que é juntado pela 
defesa para fazer prova do valor real de suas saídas que tal veracidade só pode 
ser comprovada mediante analise documental, e que houve dois registros 
distintos para a data de 07/12/2002 (fls. 1824/1825), perfazendo 32 dias de 
movimentação. Que foi refeito o especifico, buscando o valor das saídas pelo 
LMC, e os demais valores: entradas, estoque inicial e final, foram considerados 
os apurados pelo auditor.

Portanto para o produto Óleo Diesel houve as seguintes alterações:

1) Exercício de 2001, o valor da base de cálculo do imposto devido e, 
apurado originalmente, passa de R$ 783.161,87 para R$ 380.216,27.

2) Exercício de 2002, O Valor da base de calculo do imposto devido e, 
apurado originalmente, passa de R$ 145.481,67 para R$ 24.524,25.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte não registra em seu livro de saídas as notas fiscais relacionadas no 
contexto 4, ficando desta forma sujeito a penalidades por descumprimento de 
obrigação acessória.

Em relação aos contextos 5 a 8 constatou-se que a soma do estoque 
inicial mais as entradas foram inferiores às saídas mais o estoque final, o que 
leva a presumir que houve entrada de mercadoria sem o registro nos livros de 
entrada e consequentemente sem a devida comprovação do recolhimento do 
imposto retido pelas entradas, deste modo deixando de cumprir com suas 
obrigações conforme estabelecido pela Legislação tributaria 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.
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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;

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

Porem quando se trata do produto Óleo Diesel, lançado nos contextos 6 e 
8 contatou-se que houve equivoco do autor do procedimento ao lançar em 
duplicidade algumas saídas, o mesmo também se utilizou do preço do dia da 
auditoria quando o correto seria a utilização do preço médio vigente no exercício 
fiscalizado. 

Portanto refeito o levantamento especifico pela assessoria técnica do CAT 
houve alterações no valor da base de cálculo nos exercícios de 2001 e 2002 para 
o produto óleo diesel.

Pelo exposto voto pela reforma da sentença de primeira instância para 
julgar procedente em parte o auto de infração nº. 2004/000674 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
17.560,00 (Dezessete mil quinhentos e sessenta reais), R$ 20.540,00 (Vinte mil 
quinhentos e quarenta reais), R$ 64.636,77 (Sessenta e quatro mil seiscentos e 
trinta e seis reais e setenta e sete centavos), R$ 7.687,69 (Sete mil seiscentos e 
oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) e R$ 4.169,12 (Quatro mil cento 
e sessenta e nove reais e doze centavos), referente aos campos 4.11 a 8.11, 
respectivamente mais acréscimos legais; e improcedente nos valores de R$ 
68.500,75 (Sessenta e oito mil quinhentos reais e setenta e cinco centavos) e R$ 
20.562,76 (vinte mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e seis 
centavos), referente aos campos 6.11 e 8.11 respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


