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ACÓRDÃO Nº:   23 /2009
PROCESSO Nº: 2007/6860/501297 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.348
RECORRENTE: BONIFÁCIO & BONIFÁCIO LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Carvão Vegetal. Operações de Saídas. Notas Fiscais 
Complementares. Corrigida a Base de Cálculo - A Emissão de notas fiscais 
complementares demonstraram diferença quanto a quantidade comercializada, 
cujo volume era inferior ao real. O imposto exigido foi reduzido pelo ajuste na  
base de cálculo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, julgar procedente 
em parte o auto de infração de nº 2007/004535 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$5.350,47 (cinco mil, trezentos e 
cinqüenta reais e quarenta e sete centavos), mais acréscimos legais; e 
improcedente o valor de R$1.332,80 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e 
oitenta centavos), referente o campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 17 
de fevereiro de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 6.683,28 (seis mil, seiscentos e 
oitenta e três reais, vinte e oito centavos), referente a venda de carvão vegetal 
para a empresa FERGUMAR – Ferro Gusa do Maranhão – Açailândia – Ma. 
CNPJ: 00.560.621/0001-20, por meio de notas fiscais emitidas com quantitativo 
em metro cúbico inferior ao volume real da operação, constatado por meio das 
notas fiscais emitidas pela empresa FERGUMAR como complemento de volume, 
no período de julho a agosto de 2006.

A autuada foi intimada, por via postal, e apresentou impugnação 
tempestiva.

A julgadora de primeira instância considerou o Auto de Infração 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário na
importância de R$ 6.683,28 (seis mil, seiscentos e oitenta e três reais, vinte e oito 
centavos), com os acréscimos legais.
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Ciente da sentença de primeira instância a empresa apresentou recurso 
voluntário a este Conselho, não argüiu preliminar e ,no mérito, alega que as notas 
fiscais emitidas pela empresa FERGUMAR de nº 029626, 029440 e 029657, tem 
sua quantidade anotada em metro cúbico (m3) e com descrição carvão nativo,  
enquanto que as notas fiscais de nº 785506, 747885,785511,foram emitidas tendo 
base de cálculo o valor de R$ 140,00, por tonelada de produto, valor este da 
pauta deste Estado do Tocantins. Em nenhum momento o valor recebido pela 
empresa Recorrente foi de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) o metro cúbico de 
carvão vegetal nativo, como se nota nas notas fiscais emitidas pela empresa 
FERGUMAR. Alega que o produto de venda da empresa é carvão vegetal nativo 
e não de carvão vegetal de resíduo de serraria, como consta nas notas fiscais da 
FERGUMAR. Que o valor de R$ 6.683,20 foi calculado sobre o valor de R$ 
39.313,40, enquanto o somatório das três notas irregulares da Siderúrgica é de 
R$ 31.269,00. Que o ICMS exigido como consta no auto de infração é sobre toda 
a operação já recolhida na origem e isso gera bitributação; que é improvável que 
a recorrente tenha se valido de documentos legítimos, como os descritos, para 
transportar resíduos de serraria, correndo todos os riscos de ser fiscalizada e 
multada durante o transporte, cujo produto deve ser guiado pela ATPF –
Autorização de Transporte de Produto Florestal, sendo que na guia deve constar 
o produto transportado.

A REFAZ recomenda confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e a procedência do auto de infração.

Em análise aos autos, rejeito os argumentos da Autuada visto que as notas 
fiscais emitidas pela empresa FERGUMAR são de complemento do real volume 
que dá entrada na empresa, acompanhado de notas fiscais originárias, conforme 
dados adicionais em cada nota. Para encontrar esse complemento, com base nas 
notas fiscais originárias, a empresa tem que fazer a conversão de medida. Daí 
não há que se falar em bitributação, pois o ICMS cobrado é diferença de 
recolhimento do ICMS e a diferença da quantidade real transportada.

Em relação à alegação de que o valor da base de cálculo está incorreto, 
acato, pois somando-se as notas fiscais complementares e refazendo os cálculos, 
o valor originário do tributo deve ser reformado para uma Base de cálculo de R$ 
31.473,35  e o ICMS no valor de R$ 5.350,47, desse modo, resulta  uma diferença 
de R$1.332,80.  

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento, 
voto pela reforma da sentença prolatada em primeira instância e pela procedência 
em parte do auto de infração nº. 2007/004535 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 5.350,47 (cinco mil trezentos e 
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cinqüenta reais e quarenta e sete centavos), mais acréscimos legais; e 
improcedente o valor de R$ 1.332,80 (hum mil, trezentos e trinta e dois reais e 
oitenta centavos), referentes ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
             dias do mês de                        de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


