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ACÓRDÃO Nº: 269/2009
PROCESSO Nº: 2007/649/500241 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.554
RECORRENTE: FRAMA COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Substituição Tributária. Omissão de Entradas. Combustível - Não é 
devida a cobrança do imposto baseado em levantamento elaborado com erro. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, não votar destacadamente as preliminares arguidas pela Recorrente, 
por se confundirem com o mérito. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso 
e dar-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração nº 2007/004701 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 36.435,81 (trinta e seis mil, quatrocentos e 
trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), R$ 40.605,57 (quarenta mil, seiscentos 
e cinco reais e cinquenta e sete centavos), R$ 60.089,42 (sessenta mil, oitenta e 
nove reais e quarenta e dois centavos), R$ 45.221,59 (quarenta e cinco mil, 
duzentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), R$ 64.812,23 (sessenta e 
quatro mil, oitocentos e doze reais e vinte e três centavos), e R$ 81.692,38 (oitenta e 
um mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), referentes os 
campos 4.11 a 9.11, respectivamente. 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 26 de maio de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 
328.857,00 (trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais) 
referente a cobrança de ICMS Substituição Tributária de combustíveis pela omissão 
de registro de entrada durante os períodos de 2002 a 2004, item 4 a 6 referente a 
óleo diesel e 7 a 9, referente a álcool e gasolina, constatado através de 
levantamento específico.

A autuada foi intimada, por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva.

O processo foi devolvido ao autuante que lavrou termo de aditamento às fls. 
273/286, emitiu notas explicativas e alterando o histórico da inicial, mas sem 
alteração dos valores da Base de Cálculo nem dos tributos.
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O sujeito passivo foi intimado dos termos de aditamento por ciência direta, 
apresentando impugnação com as mesmas alegações anteriores, e reiterando a 
defesa já apresentada.

O julgador de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos valores de: R$ 36.435,81, campo 
4.11, R$ 40.605,57, campo 5.11, R$ 60.089,42, campo 6.11, R$ 45.221,59, campo 
7.11, R$ 64.812,23, campo 8.11 e R$ 81.692,38 campo 9.11, acrescido das 
cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresenta 
recurso voluntário a este Conselho, arquindo preliminar de nulidade do auto de 
infração, por cerceamento ao direito de defesa pela falta de enfrentamento dos 
argumentos expostos no mérito da questão pela autuada na impugnação. E no 
mérito, requer a improcedência da peça básica pelos equívocos demonstrados no 
levantamento fiscal e nos procedimentos adotados pelo autor do procedimento, 
alegando que o levantamento específico foi elaborado com erro nas quantidades 
estabelecidas para as saídas, esse fato ocorreu porque o autor do procedimento 
considerou as saídas pelo livro LMC e acrescentou a estas quantidades, as notas 
fiscais emitidas sem o cupom fiscal anexo, que nos levantamentos elaborados de fls. 
06 a 56 o auditor demonstra que as notas fiscais não foram lançadas no livro LMC e 
a legislação tributária estabelece que nos estabelecimentos que utilizam ECF, 
quando necessária a emissão de nota fiscal D1 ou M1, o cupom fiscal deverá ficar 
fixado no bloco, ou na via fixa do contribuinte, caso contrário poderá caracterizar 
fatos geradores distintos, acrescenta que o auditor deveria ter usado todas as notas 
fiscais que não tivessem cupom fiscal e os cupons fiscais, ou utilizar somente o 
LMC, jamais utilizar o LMC e notas fiscais, por serem parâmetros contraditórios.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e julgar procedente o auto de infração.

No mérito, está caracterizada de maneira inequívoca que não ocorreram 
omissões de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária 
(óleo diesel, gasolina e álcool hidratado), os levantamentos específicos que deram 
suporte ao auto de infração foram elaborados com erro por utilizar os registros 
efetuados no LMC e as notas fiscais de saídas emitidas, sendo consideradas as 
saídas em duplicidade, e que os contextos lançados no auto de infração e descritos 
no termo aditivo cobram ICMS normal relativo à emissão de notas fiscais de saídas 
de produtos sujeitos à substituição tributária sem os correspondentes cupons fiscais, 
diferentemente do que foi apurado nos levantamentos específicos, o que acarreta 
somente a aplicação da multa formal por descumprimento de obrigação acessória e 
não a cobrança do ICMS normal.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2007/004701

Face às considerações acima, entendo que o Auto de infração deve ser 
improcedente, tendo em vista que apresenta erro na sua elaboração.

Diante do exposto, não foram votadas destacadamente as preliminares 
arquidas pela Recorrente, por se confundirem com o mérito e, no mérito, conheço do 
recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente e auto de infração nº 2007/004701 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de: R$ 36.435,81(trinta e seis mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), campo 4.11, R$ 
40.605,57(quarenta mil, seiscentos e cinco reais e cinqüenta e sete centavos), 
campo 5.11, R$ 60.089,42 (sessenta mil, oitenta e nove reais e quarenta e dois 
centavos), campo 6.11, R$ 45.221,59 (quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e um 
reais e cinquenta e nove centavos), campo 7.11, R$ 64.812,23 (sessenta e quatro 
mil, oitocentos e doze reais e vinte e três centavos), campo 8.11 e R$ 81.692,38 
(oitenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), campo 
9.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


