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ACÓRDÃO Nº:501/2009
PROCESSO Nº: 2008/6010/500946
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.622
RECORRENTE: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Venda de Combustível para 
Outro Revendedor – Proibição de venda de combustíveis para outros revendedores, 
dada pela Agencia Nacional de Petróleo – ANP, não esta no campo de incidência 
estabelecido pela Legislação Tributária do Tocantins. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº. 2008/002360 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$ 138.475,27 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte 
e sete centavos). Os conselheiros Elena Peres Pimentel e João Campos de Abreu 
votaram pela procedência do auto. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, João Campos de Abreu, Fabíola Macedo de 
Brito, Mário Coelho Parente e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 29 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 138.475,27 (cento e 
trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte sete centavos), por 
emitir nota fiscal de venda de combustível para outro posto revendedor de 
combustíveis, relativo ao exercício de 2007, conforme cópias das notas fiscais e do 
lançamento das mesmas no livro próprio.

A autuada foi intimada por via postal, em 07/01/2009, apresentou impugnação 
tempestiva.

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.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, requerendo que seja excluída a infração 
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constante no item 4.13, referente o artigo 68, §§ 5º e 6º do Decreto 2912/06, por ter 
sido revogado pelo decreto 3.600/08, não podendo fazer efeito jurídico sem lei 
anterior que defina a atitude como infração. Diz, também, que segundo a 
fiscalização, as notas fiscais de venda de combustível emitidas sem recolhimento de 
substituição tributária “presumidamente” em 18/02/2007, para o posto SAWA, no 
estado do Pará, infringiram a legislação tributária, sendo passível a aplicação de 
multa formal de 15% sobre o valor da operação; que as autuações referentes às 
notas fiscais 3655 e 3834, possuem mais um agravante, é que no período levantado 
pela auditoria da SEFAZ, entre 05/05/2007 a 21/05/2007, em vistoria e trancamento 
de estoque consta no documento data da lacração em 21/05/2007 e o prazo para 
deslacração seria em 16 dias, o que torna impossível a presunção de saídas de 
combustível dentro do prazo previsto. Diz, também, que o fato gerador se deu em 
virtude da transferência do combustível do posto recorrente para o auto posto Flor 
do Norte Ltda. e SAWA, estando a referida multa em desconformidade com a 
legislação vigente, e, não sendo devido o ICMS, não haverá de persistir a multa pelo 
seu não recolhimento.

Ao final, pede pela improcedência do auto de infração.

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

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de multa 
formal pelo fato da empresa ter emitido nota fiscal de venda de combustível para 
outro posto revendedor, fato este proibido pela Agencia Nacional de Petróleo – ANP.

Entendo que no presente caso o contribuinte está infringindo uma norma 
imposta pelo órgão nacional que controla a distribuição de derivados de petróleo.

O Código Tributário do Estado do Tocantins não dispõe de tal proibição.

Quanto à inidoneidade das notas fiscais que deram origem ao lançamento 
resta claro que as mesmas são idôneas, uma vez que no artigo 68, parágrafos 5º e 
6º, diz que a nota fiscal, modelo 1 ou 1A, diz que as notas fiscais para acobertarem 
vendas de combustíveis a consumidores finais terão que ter impresso 
tipograficamente de forma destacada “Este documento acoberta somente operação 
destinada a consumidor final”, e como no caso em discussão não se trata de 
consumidor final, entendo que as referidas notas fiscais gozam de total idoneidade, 
uma vez que a venda não se deu a consumidor final.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 5 AI 2008/002360

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº. 2008/002360 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$ 138.475,27 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte 
e sete centavos).

DECLARAÇÃO DE VOTO CONS: Mário Coelho Parente

O lançamento em discussão diz do descumprimento de obrigação acessória 
de não fazer, qual seja, a de não emitir nota fiscal de venda de combustível a outro 
Posto Revendedor. Como sustentáculo da exigência os autores trazem em colação 
o Artigo 68, parágrafos 5º e 6º, anexo Único, do Decreto 2.912, de 29 de dezembro 
de 2006, Regulamento do ICMS.

Sabe-se que a Agência Nacional de Petróleo - ANP proíbe operações de 
comercialização de combustíveis entre Postos Revendedores de combustíveis PR, 
talvez, interpreto eu, para facilitar-lhe o controle da distribuição de combustíveis, 
garantido o monopólio estatal da Petrobrás. 

A Legislação Tributária de Tocantins não agasalhou tal proibição, até 
porque estaria assim agredindo o princípio da livre inciativa, estampado no artigo 
primeiro da Constituição Cidadã, como fundamento da República.

Assim, tenho para mim, que infringir norma da ANP, não caracteriza 
infração tributária. Os autores do procedimento, ao que nos parece, também têm o 
mesmo entendimento, tanto que o histórico da conduta infracional diz textualmente 
que a empresa emitiu nota fiscal sem referir-se à prática da operação propriamente 
dita.

O parágrafo sexto do artigo 68 vem tão somente para definir como inidôneo 
o documento emitido ao arrepio de seu parágrafo quinto, o que, segundo entendo, 
carece de uma análise mais acurada, senão veja-se como está redigido:

§ 5º O documento fiscal autorizado para contribuinte que exerça 
atividade de Posto Revendedor de combustíveis – PR ou TRR 
pode acobertar, exclusivamente, operações destinadas a 
consumidor, inclusive, aquele que utiliza os combustíveis em 
processo de industrialização, desde que no campo “Informações 
Complementares” da Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, seja impresso 
tipograficamente, de forma destacada, a expressão “ESTE 
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DOCUMENTO ACOBERTA SOMENTE OPERAÇÃO DESTINADA A 
CONSUMIDOR FINAL”.

Minimizando-se o texto do dispositivo acima, de modo a acobertar tão 
somente as operações de que trata o caso em análise, temos;

§ 5º O documento fiscal autorizado para contribuinte que exerça 
atividade de Posto Revendedor de combustíveis – PR ou TRR pode 
acobertar, exclusivamente, operações destinadas a consumidor, desde 
que no campo “Informações Complementares” da Nota Fiscal, modelo 
1 ou 1-A, seja impresso tipograficamente, de forma destacada, a 
expressão “ESTE DOCUMENTO ACOBERTA SOMENTE OPERAÇÃO 
DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL”.

É clara sua redação no sentido de que a Nota Fiscal 1 ou 1-A acobertará 
somente operações destinadas a consumidor final se contiver de forma destacada, a 
expressão ESTE DOCUMENTO ACOBERTA SOMENTE OPERAÇÃO DESTINADA 
A CONSUMIDOR FINAL.

Isto porque a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, como regra, acoberta toda e 
qualquer operação. O dispositivo em análise veio para excepcionar a regra. Veio 
para estabelecer limites naquilo que não era limitado.

Infringir o dispositivo em estudo seria emitir, para destinatário não 
consumidor, Nota Fiscal 1 ou 1-A da que constasse impresso tipograficamente, de 
forma destacada, a expressão “ESTE DOCUMENTO ACOBERTA SOMENTE 
OPERAÇÃO DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL,”. 

Os documentos de fls. 06 a 17, com fulcro no artigo 68, §º 6º, do 
Regulamento do ICMS, são idôneas, porque, até prova em contrário, não existentes 
nos autos, noticiam operações da recorrente com o Posto de Serviços Sawa Ltda., 
com sede em Santana do Araguaia, Estado do Pará, não importando seja ou não 
consumidor final, porque não limitados pela expressão, já bastante repetida.

As alegações trazidas à mesa de que tais operações não ocorreram, que os 
documentos não têm visto do Posto fiscal de fronteira, que tratam de galonagem 
superior à capacidade de veículos médios e grandes, geralmente usados pelas 
empresas do setor econômico, podem até ser indícios de algum ilícito, mas nada 
têm em comum com o núcleo do tipo infracional eleito pelos autores, “emitir nota 
fiscal”.
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Repita-se, o fato de as operações noticiadas serem proibidas pela ANP, não 
as incerem no campo da Legislação Tributária do Tocantins, até mesmo por ferir a 
competência privativa dos entes federados; de um lado a União e de outro o
Tocantins.

A nosso ver, em havendo a operação sem a correspondente emissão da 
Nota Fiscal, nos molde em que fora feito, estaria sim, aí sim, configurado o 
descumprimento de uma obrigação acessória, de falta de emissão de nota fiscal.

Quanto à emissão da Nota Fiscal acrescento, como mera curiosidade, que a 
mesma não deixa de ser um prato cheio como prova para a ANP, instaurar os 
procedimentos legais de seu mister.

Assim e ao proferir voto de desempate prefiro acompanhar o Conselheiro 
Relator, que votou pela improcedência do lançamento.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


