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ACORDÃO Nº:502/2008 
PROCESSO Nº: 2007/6090/500042
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2.231
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: JOSÉ LUIZ MORAIS ROQUE

EMENTA: ICMS. Ausência dos pressupostos mínimos para validade do 
lançamento de ofício. Não apresentação de demonstrativos conclusivos do valor 
do crédito tributário e documentos comprobatórios do ilícito fiscal. Nulidade do 
lançamento.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, por não analisar toda 
a matéria posta, argüida pelo Presidente. No mérito, por maioria, em reexame 
necessário, modificar a decisão de primeira instância, para julgar nulo o 
lançamento e extinto o processo sem julgamento de mérito. Voto contrário do 
conselheiro João Gabriel Spicker que votou pela improcedência do auto. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que 
sejam refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se outros autos de infração, se 
for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho 
de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de agosto de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel. 

VOTO: A presente exigência fiscal é proveniente da falta de recolhimento do 
ICMS no valor total de R$ 41.953,20 (quarenta e um mil novecentos e cinqüenta e 
três reais e vinte centavos), decorrentes de saída interestadual de carvão vegetal, 
por meio de nota fiscal, com quantitativo em m³, inferior ao volume real da 
operação, constatado por meio de notas fiscais emitidas como complemento do 
volume pelo destinatário das mercadorias.

A autuada foi intimada por ciência direta apresentando impugnação 
tempestiva, com as seguintes alegações: que houve distorção no levantamento 
de auditoria, quando relata um quantitativo em metro cúbico inferior ao volume da 
operação, sendo que as notas fiscais são emitidas junto às agências de 
atendimento em toneladas e com preço de pauta, que solicitou do destinatário 
cópia das notas emitidas no Tocantins e das notas fiscais de entrada de sua 
própria emissão, a qual forneceu apenas o seu movimento de entrada de carvão e 
que a auditoria relacionou documentos que não constam dos autos, que o valor 
autuado ultrapassa o dobro do valor recebido pelas mercadorias por meio de 29 
notas fiscais avulsas, transportadas em 29 carretas, sendo impossível transportar 
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estes volumes nestes carregamentos, afirma que a SEFAZ auditou a empresa 
destinatária e levantou vícios de lucro referente ao metro cúbico e ao transporte 
de carvão na forma de aproveitamento de crédito fictício pelas entradas e 
transferiu tais vícios ao trabalhador tocantinense e relata os fatos de que os 
produtores não possuem balanças nas carvoarias e que pesagem varia de 250 a 
300 quilos para resultar em um metro cúbico de carvão, que nem ele nem o fisco 
tocantinense tem condições de calcular a densidade do produto(relação entre a 
massa e o volume) para saber a sua qualidade, que é medida por meio de tabelas 
próprias para obter o percentual de umidade quando da entrada do carvão nas 
empresas  siderúrgicas, para posteriormente fazer a conversão de toneladas para 
metros cúbicos, quando afirma ter feito remessa de 27 T de carvão que resultaria 
em média 90 m³, independente de sua qualidade, podendo oscilar o peso a maior 
ou a menor; e que o auditor apresenta uma diferença à maior remetida pelo 
produtor o qual já teve prejuízo pagando o ICMS por tonelada sobre cada 
quilômetros rodado, descontado R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por m³, apesar da 
devolução do ICMS e fretes pagos, faz os demonstrativos de cálculo e conclui que 
a diferença a maior é de 1,5T de carvão, diferença esta, acredita ter sido
acobertada pela destinatária para se apropriar de créditos das notas fiscais 
tocantinense.

A julgadora de primeira instância, conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento, e julgou o auto de infração improcedente, por entender que o sujeito 
passivo é pessoa física, produtor rural, não optante pela emissão de notas fiscais 
próprias, portanto, não está obrigado a efetuar escrituração fiscal, nos termos da 
Portaria/SEFAZ 994/05 e §§ 10 e 13 do artigo 230 do Decreto 462/97, assim, 
procura as Agências de Atendimento da SEFAZ para emissão das notas fiscais 
avulsas, que não podem ser emitidas em m³, pois consta na sua lista de produtos 
da pauta fiscal o preço do carvão vegetal em toneladas. 

E que a obrigatoriedade do Fisco tocantinense é de emitir a nota fiscal para 
o produtor rural de forma a acobertar o transporte da mercadoria e fiscalizar o seu 
trânsito pelo território tocantinense, momento em que se for detectado peso, 
quantidade ou volume a menor, deverá ser efetuada a cobrança do imposto e 
multa e até mesmo apreender a mercadoria conforme o caso, após a saída do 
Estado do Tocantins até a entrada na empresa do Maranhão, entende que a 
capacidade ativa para efetuar a cobrança de eventuais irregularidades passa a 
ser dos agentes fiscais daquele Estado, a menos que o destinatário das 
mercadorias possua Termo de Acordo de Regime Especial, o que autoriza a ação 
fiscal fora do território tocantinense, momento em que poderá ser cobrado do 
destinatário a  diferença de peso na aquisição de mercadorias constantes de nota
fiscal de entrada sem o devido recolhimento do imposto, na condição de sujeito 
passivo por responsabilidade, não devendo prosperar a exigência do crédito 
tributário constituído na inicial em nome do produtor rural.
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A REFAZ, recomendou a nulidade da sentença de primeira instância, 
entendendo que o mérito do lançamento em análise merece uma melhor 
apreciação e sugere ainda, a devolução dos mesmos à coletoria de origem para 
que o autor do procedimento, faça a inclusão aos autos, dos documentos 
relacionados às fls. 04 dos autos.

Ao analisar o processo constatou-se a ausência de elementos de provas, 
assim como as demais notas fiscais relacionadas às fls. 04, constam nos autos 
apenas planilhas demonstrando as diferenças entre as notas fiscais oriundas do 
Tocantins e as notas complementares emitidas pela referida empresa siderúrgica 
adquirente dos produtos.

De acordo com o art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/01, o auto de infração 
deve estar acompanhado de documentos e demonstrativo dos valores que 
resultou na exigência do crédito tributário.  

Ante ao exposto, voto para modificar a decisão de primeira instância e 
julgar nulo o lançamento e extinto o processo sem julgamento de mérito. 

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

Presidente

Cons. Relatora e Autora do Voto

Representação Fazendária


