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ACÓRDÃO Nº:55/2009
PROCESSO: 2007/6570/500043         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.168
RECORRENTE: POSTO CARIOCÃO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Registro da Movimentação 
Diária de Entradas e Saídas de Mercadorias no Livro de Movimentação de 
Combustíveis (LMC) - Não há que prevalecer a cobrança de multa formal quando 
a movimentação de mercadorias encontra-se devidamente registrada no LMC, por 
tratar-se de Livro Fiscal, previsto na Legislação .

Descumprimento de Obrigação Acessória.  Extravio de Livros e Notas Fiscais -
Passível de cobrança de multa formal o extravio de documentos fiscais.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial, 
para reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o 
auto de infração de nº 2007/003997 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários nos valores R$1.020,00 (um mil e vinte reais), e 
R$1.000,00 (mil reais), referente os campos 6.11 e 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente os valores de R$440.409,69 (quatrocentos e 
quarenta mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e nove centavos), 
R$704.312,21 (setecentos e quatro mil, trezentos e doze reais e vinte e um 
centavos), R$370.659,80 (trezentos e setenta mil, seiscentos e cinqüenta e nove 
reais e oitenta centavos) e R$401.705,88 (quatrocentos e um mil, setecentos e 
cinco reais e oitenta e oito centavos), referente os campos 4.11, 5.11, 8.11 e 9.11, 
respectivamente. As conselheiras Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de 
Brito votaram pela nulidade do auto de infração. 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 18 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada na importância de R$ 1.919.107,58 (hum milhão, 
novecentos e dezenove mil, cento e sete reais e cinqüenta e oito centavos), 
referente à multa formal pela falta de emissão de documentos fiscais dos períodos 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2007/003997

de 2003 a junho de 2007, lançado nos contextos 4, 5 e 8 e 9, e no valor de R$ 
1.020,00 (hum mil e vinte reais) referente à multa formal pelo extravio de livros de 
registro de entradas e registro de saídas, relativo ao periodo de 12/06/2007 a 
31/07/2007, lançado no contexto 6, e no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) 
referente à multa formal pelo extravio de 100 notas fiscais M-1 e D-1, do período 
de 12/06 a 31/07/2007, lançado no contexto 7.

A autuada foi intimada, comparecendo ao processo tempestivamente.

O julgador de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários constantes 
da inicial.

Ciente da decisão de primeira instância a empresa apresentou recurso 
voluntario tempestivo a este conselho, argüiu preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa devido à inexistência de ICMS 
exigível, por serem mercadorias sujeitas a substituição tributária, com pagamento 
na origem e por imprestabilidade do meio utilizado para aferição do resultado, 
utilizando relação de entrada, enquanto deveria ter sido utilizado consulta direta 
ao LMC- Livro de Movimentação de Combustíveis. E, no mérito, renova o 
argumento de que no levantamento específico de mercadorias deveria ter-se 
utilizado do meio preciso e incontestável da aferição direta no LMC, ao não fazê-
lo, incorreu em levantamento técnico não convencional, portanto, ineficaz ao fim 
almejado, alega que as vendas realizadas sem emissão de notas fiscais não são 
sujeitas a cobrança do ICMS, por se tratar de mercadorias sujeitas a substituição 
tributária, com retenção do imposto na origem, o que encerra a fase de tributação, 
alega, ainda, que a obrigação acessória decorre de um dever de fazer ou não 
fazer em prol da fiscalização ou arrecadação, e o caso em questão não houve 
evasão fiscal nem prejuízo aos cofres públicos, fato que demonstra a 
impropriedade da autuação, que a multa acessória é gravosa e de aferição 
arbitrária com base no valor da operação, que leva ao valor estapafúrdio que é 
um verdadeiro confisco, e propõe a multa de R$ 60,00, do artigo 50, “a”, da lei 
1287/01.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte emite diariamente toda a movimentação de combustível por meio do 
LMC, sendo que o mesmo se encontra a disposição da fiscalização para 
eventuais conferencias de movimentação de combustíveis. Fato este não ocorrido 
no levantamento em tela, pois o mesmo foi efetuado por meio do levantamento 
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especifico, quando na verdade deveria ter sido efetuada a apuração por meio do 
LMC que é documento hábil, preciso e incontestável, para uma maneira mais 
eficaz de auditagem. Percebe-se também que as entradas e saídas de 
mercadorias estão devidamente lançadas no LMC, portanto, entendo que no 
presente caso não há que se falar em cobrança de multa formal. 

Quanto aos contextos 6 e 7, que tratam do extravio de documentos fiscais, 
entendo estar correta a autuação, uma vez que o contribuinte não apresenta 
provas que pudessem ilidir a infração e também se percebe a concordância do 
sujeito passivo ao recolher os referidos valores.

Pelo exposto no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial, 
para reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o 
auto de infração de nº 2007/003997 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários nos valores R$1.020,00 (um mil e vinte reais), e 
R$1.000,00(mil reais), referente os campos 6.11 e 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente os valores de R$440.409,69 (quatrocentos e 
quarenta mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e nove centavos), 
R$704.312,21 (setecentos e quatro mil, trezentos e doze reais e vinte e um 
centavos), R$370.659,80 (trezentos e setenta mil, seiscentos e cinqüenta e nove 
reais e oitenta centavos) e R$401.705,88 (quatrocentos e um mil, setecentos e 
cinco reais e oitenta e oito centavos), referente os campos 4.11, 5.11, 8.11 e 9.11, 
respectivamente. 

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

Presidente

Conselheiro autor do voto

Representação Fazendário


