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ACÓRDÃO Nº: 45/2009
PROCESSO: 2005/6040/501131         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.192
RECORRENTE: TEXACO BRASIL S/A PROD. DE PETRÓLEO
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS/ST Recolhido a Menor em Operações a Consumidor. Imposto 
Retido pelo Remetente Somado para Obtenção da Base de Calculo - Não há que 
prevalecer autuação fundada em equívoco na obtenção da base de cálculo.

Retenção e Recolhimento a menor do ICMS/ST. Mercadorias Destinadas a 
Revendedores – É legítima a exigência tributária quando o contribuinte substituto 
retém e recolhe imposto menor que o devido. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de decadência do contexto 4.11, e 
cerceamento ao direito de defesa por imprecisão na determinação da matéria 
tributável, argüidas pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e por maioria, negar-lhe provimento parcial, para reformando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº 
2005/001417 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$97,02 (noventa e sete reais e dois centavos), referente o campo 7.11, 
mais acréscimos legais; e julgar improcedente os valores de R$15.794,38, (quinze 
mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), 
R$18.019,37(dezoito mil, dezenove reais e trinta e sete centavos), R$2.206,30 
(dois mil, duzentos e seis reais e trinta centavos), referente os campos 4.11 a 
6.11, respectivamente. Votos contrários dos conselheiros Juscelino Carvalho de 
Brito e Elena Peres Pimentel. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola 
Macedo de Brito e Mário Coelho Parente. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
12 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em quatro contextos, referente à diferença de 
ICMS Substituição Tributária na importância de R$ 32.117,07 (Trinta e dois mil, 
cento e dezessete reais e sete centavos), nas operações realizadas com 
lubrificantes, destinadas à consumidor final base de cálculo à menor, exclusão do 
ICMS na base de cálculo e a revendedor com percentual de valor agregado a 
menor.
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A autuada foi intimada por edital publicado no diário oficial do Estado do 
Tocantins de n.º 2106, de 14/02/2006, não se manifestando, aos 15 dias do mês 
de março de 2006 foi lavrado termo de revelia.

As folhas 58/59 a julgadora de primeira instância, face à revelia do 
contribuinte, julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, tempestivo, argüindo que a sentença de primeira 
instância acatou a revelia, onde a empresa foi intimada por edital, e é do 
conhecimento de todos que a empresa é bem conhecida nacionalmente; que a 
intimação deveria ser postal, no endereço do seu cadastro junto a SEFAZ/TO, 
que a intimação só poderá ser por edital, somente quando haja impossibilidade 
comprovada da execução da intimação; que no endereço da correspondência 
enviada fala Açailandia TO, ao invés de Açailandia – MA.

Em sessão plenária realizada aos 16 dias do mês de agosto de 2006 o 
COCRE decidiu, por unanimidade, acolher a nulidade da intimação do lançamento 
argüida pela recorrente, determinando o retorno dos autos à DRE de Palmas, 
para que outra intimação seja realizada na forma legal.

Devidamente intimado, o contribuinte apresentou impugnação, argüiu 
preliminar de decadência para os contextos 4 e 7 do auto de infração, dos valores 
autuados anteriores a novembro de 2001, visto que os tributos neles reclamados 
são sujeitos ao regime de lançamento por homologação, onde o prazo 
decadencial contido no art. 150, § 4º do CTN, qual seja, 5 anos a contar do fato 
gerador. No mérito, solicita a improcedência do auto de infração, por tratar de 
equívoco do fisco, alegando que a inclusão do ICMS em sua própria base de 
cálculo ocorre nas operações internas, de acordo com a cláusula terceira, nas 
operações interestaduais destinadas a consumidores, o cálculo para o pagamento 
do imposto deverá ser efetuado de acordo com a cláusula quarta, ou seja, o preço 
de aquisição pelo destinatário, por tratar-se do mesmo valor da operação 
efetuado pelo remetente, visto que, no caso em questão não houve retenção na 
etapa anterior.

As folhas 120, a julgadora de primeira instância determina o retorno dos 
autos à DRT em Palmas, para que seu titular determine o autor do procedimento 
ou seu substituto, para que se efetuem, por meio de termo de aditamento, as 
alterações necessárias, ou seja, acrescentar aos campos 5.13 e 6,13 o artigo 44, 
inciso IX, da Lei 1287/01, o qual é atendido às folhas 122.
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Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte se manifesta 
reiterando as argumentações anteriores.

Às folhas 141, a julgadora de primeira instância emite despacho 
determinando o retorno dos autos à origem para que seu titular determine ao 
sujeito passivo para, no prazo de 15 dias, sanear a incapacidade processual e 
ratificar a impugnação apresentada, uma vez que a mesma foi apresentada com a 
nova razão social, Chevron Brasil Ltda. E o auto de infração está cadastrado com 
a razão social Texaco Brasil SA.

Devidamente intimado, o contribuinte argumenta que em virtude da 
mudança de sua denominação social, apresentou instrumentos societários 
demonstrando as sucessivas mudanças em sua denominação de Texaco Brasil 
S/A produtos de petróleo para Texaco Brasil S/A e, posteriormente, para Chevron 
Brasil Ltda., sua denominação atual.

A julgadora de primeira instância não conheceu da impugnação e julgou o 
auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários conforme exigidos na inicial.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário a este conselho, onde repete as argumentações da 
impugnação, acrescentando a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que a 
mesma não atendeu o disposto no artigo 56 da Lei 1.288/01.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
nulidade da sentença, uma vez que a julgadora de primeira instância não 
conheceu da impugnação de folhas 143 a 145, para que outra seja lavrada em 
conformidade legal. 

Em sessão plenária realizada aos 24 dias do mês de setembro de 2008, 
decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais acatar a preliminar de 
nulidade da sentença, por não conhecer da impugnação apresentada pelo sujeito 
passivo sob sua nova razão social, determinando que outra seja prolatada tendo 
em vista que a alteração da pessoa jurídica, assim como sua constituição, ocorre 
quando de sua averbação na JUCETINS ou cartório de registro de pessoas 
jurídicas.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais 
acréscimos legais.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntario, tempestivo, a este conselho, arguiu preliminar de 
decadência, uma vez que a constituição dos créditos tributários ocorreu com a 
ciência pela recorrente do respectivo auto de lançamento, quando já decorrido o 
prazo decadencial de cinco anos, previsto pelo CTN, arguiu também preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa, uma vez que o auto de infração é instrumento 
pelo qual o credito tributário é constituído, é de rigor que ele contenha com 
clareza e precisão, a indicação objetiva da infração cometida, com a exata 
correspondência dos dispositivos da lei desatendidos. No mérito, diz que 
conforme a cláusula quarta do convênio 03/99, a qual faz menção a julgadora de 
primeira instância, fica claro que a base de calculo para o caso em questão é o 
preço de aquisição pelo destinatário, sem a inclusão do próprio imposto. Portanto,
não resta duvidas que o procedimento adotado pela recorrente de apurar a base 
de calculo do ICMS/ST sem a inclusão do montante do ICMS próprio está em 
perfeita consonância com o disposto na cláusula quarta do Convênio ICMS 3/99, 
norma esta invocada pelo fisco tocantinense como base para a infração. 
Finalmente, vem requerer pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Em análise as preliminares de decadência do contexto 4 e cerceamento ao 
direito de defesa por imprecisão na determinação da matéria tributável, ambas 
argüidas pela recorrente, entendo que as mesmas não podem prevalecer, pois 
em relação à decadência não transcorreram os 5 anos do exercício do fato 
gerador, quanto à outra preliminar argüida entendo ser mais relevante o 
julgamento de mérito. 

Analisado e discutido o mérito do presente auto de infração que trata de 
cobrança de diferença de ICMS/ST em operações realizadas com lubrificantes 
destinados a consumidor final, exclusão do ICMS na base de cálculo e ICMS/ST 
recolhido a menor nas operações realizadas com lubrificantes destinados a 
revendedores.  Após melhor análise dos autos, constata-se que a diferença do 
imposto cobrado nos itens 4 a 6 referem-se ao imposto retido como substituição 
tributária pelo remetente que foi somada pela autoridade fiscal, para determinar a 
base de cálculo do imposto da operação subsequente, ocorrendo em bitributação 
pelo fato de que está se cobrando imposto ICMS sobre o imposto retido pelo 
remetente. Quanto ao contexto 7, percebe-se que realmente houve recolhimento 
a menor do imposto ICMS/ST.
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Pelo exposto, rejeito as preliminares de decadência do contexto 4.11, e 
cerceamento ao direito de defesa por imprecisão na determinação da matéria 
tributável, argüidas pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe 
provimento parcial, para reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração de nº 2005/001417 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$97,02 (noventa e sete 
reais e dois centavos), referente ao campo 7.11, mais acréscimos legais; e julgar 
improcedente os valores de R$15.794,38, (quinze mil, setecentos e noventa e 
quatro reais e trinta e oito centavos), R$18.019,37(dezoito mil, dezenove reais e 
trinta e sete centavos), R$2.206,30 (dois mil, duzentos e seis reais e trinta 
centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


